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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU MATERIAŁÓW HUTNICZYCH Weldon sp. z o.o.  
z dnia 07.03.2018r. 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Materiałów Hutniczych Weldon sp. z o.o. stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków 
Zakupu Weldon sp. z o.o. i mają zastosowanie do wszystkich wyrobów hutniczych obejmujących cały asortyment wyrobów 
stalowych, innych metali i stopów metali, w tym również prefabrykowanych.  
 

2. DOSTAWA: Dostawca zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania terminów, warunków i ilości określonych 
w Zamówieniu wystawionym przez WELDON sp. z o.o. (dalej, jako Zamawiający/Weldon). Każdą dostawę musi zapowiadać awizo 
wysłane przez Dostawcę z min. 2-dniowym wyprzedzeniem na adres: awizo@weldon.pl. Awizo musi zawierać właściwy numer 
ZAM. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej na piśmie, dostawy następują na warunkach Franco Brzezówka (39-102)/DAP Brzezówka 
(wg. aktualnych warunków INCOTERMS), tzn. ryzyko i koszty transportu, ubezpieczenia,  opakowania oraz wszelkie koszty związane 
z wprowadzeniem materiału do obrotu w Polsce ponosi Sprzedający/Dostawca. Termin dostawy zamówionego materiału: nie 
później niż uzgodniony pomiędzy stronami i zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego. Do materiału muszą być bezwzględnie 
załączone oryginały wszystkich wymaganych atestów (w tym w szczególności atest 3.1) materiałowych oraz dowód dostawy. Ilość 
i jakość przedmiotu dostawy musi być zgodna z Zamówieniem. Materiał musi być prawidłowo opatrzony etykietą oraz wyraźnie i 
trwale oznaczony co do gatunku i numeru wytopu. Ewentualny nadmiar towaru dostarczony do Weldon, będzie zwracany, bądź też 
magazynowany na koszt dostawcy. Materiały z chwilą ich odebrania i zaakceptowania przez Weldon stają się własnością Weldon.  
 

3. JAKOŚĆ: Dostarczane towary muszą być nowe, wysokogatunkowe, pełnowartościowe, zgodne z obowiązującymi normami; a 
ponadto zamówieniami i towarzyszącymi im specyfikacjami Zamawiającego. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu z 
gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile umowa lub zamówienie nie stanowi inaczej. 
Zamawiający powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady zgłoszone przez Zamawiającego, 
Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt 
Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w 
celu zapewnienia niezwłocznej wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie 
usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć wadę w 
zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień 
Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak 
również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Zamawiający ma prawo obarczyć Dostawcę kosztami 
poniesionymi na skutek wad dostarczonego materiału (w tym wszelkich kosztów wynikłych z tytułu roszczeń podmiotów trzecich). 
 

4. PŁATNOŚCI: Każda faktura, awizo oraz dokument WZ Dostawcy wystawione w związku z niniejszym zamówieniem muszą 
być opatrzone numerem Zamówienia ZAM. Poszczególne pozycje faktury muszą być opatrzone kodami towarowymi PKWiU. 
Właściwie wystawione faktury i dostarczone do Zamawiającego będą płatne w terminie wskazanym w Zamówieniu (liczonym od 
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT popartej potwierdzonym przez Zamawiającego dowodem dostawy (WZ) i 
będącej następstwem prawidłowej dostawy pełnowartościowego i zgodnego z Zamówieniem materiału wraz z wszelką wymaganą 
dokumentacją). Jeżeli daty te będą znacząco się różnić termin płatności rozpoczyna swój bieg od późniejszej z tych dat. W 
przypadku dostarczenia materiału wadliwego lub niezgodnego z Zamówieniem Kupujący może wstrzymać zapłatę i w takim 
wypadku roszczenia Sprzedającego ewentualne  odsetki, kary lub inne formy rekompensaty – będą nieskuteczne. 
 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA: Ustala się, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) za odstąpienie od realizacji Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości Zamówienia; 
b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 1% wartości Zamówienia, za każdy dzień przekroczenia, dotyczy to również 
terminów pośrednich; 
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c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
w wysokości 1% wartości Zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad; 
d) za opóźnienia w dostarczeniu dokumentów towarzyszących dla danej partii materiałów (w tym właściwych atestów) – 
w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia (licząc od terminu dostawy określonego w Zamówieniu Zamawiającego); 
e) dostawa materiału bez etykiety lub wyraźnego i czytelnego oznaczenia co do gatunku i numeru wytopu, może być 
potraktowana jako niezrealizowana wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami.  
Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wszelkich płatności należnych Dostawcy od Zamawiającego, na co Dostawca 
niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, gdy ewentualne szkody i koszty spowodowane opóźnieniem dostawy (lub dostawą materiału niezgodnego z 
Zamówieniem) przekroczą wysokość kary umownej. Dotyczy to również i w szczególności wynikłych z powyższego kosztów roszczeń 
i kar umownych w stosunku do Zamawiającego, kierowanych ze strony podmiotów trzecich 
6. Wszelkie modyfikacje i uzupełnienia Zamówienia określone jednostronnie przez Dostawcę, a pozostające w sprzeczności lub 
odbiegające od niniejszych warunków OWZ i samego Zamówienia są nieważne i nieskuteczne o ile nie zostaną wyraźnie pisemnie 
zatwierdzone przez Weldon.  
7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia 
praw wynikających z realizacji Zamówienia. 
8. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W 
przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia. 
9. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji Zamówienia/dostawy, jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz 
zaakceptowaniem warunków Zamówienia Weldonu oraz zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszych OWZ i w 
samym Zamówieniu. 
10. Zamawiający zastrzega, że w każdym  przypadku  realizacji dostaw materiałowych na zlecenia podlegające procedurom 
GQA, wszelkie wymogi zamówień/umów mogą być poddane ocenie w ramach procesu GQA. W każdym takim przypadku, 
organizacja Dostawcy zostanie powiadomiona o wszystkich działaniach GQA, które będą prowadzone, a Dostawca będzie 
zobowiązany spełnić przedłożone mu wymogi procesu GQA.  
11. O ile Zamówienie Zamawiającego nie stanowi inaczej, należy przyjąć, że: 
a) materiały niepowlekane ze stali czarnej przeznaczone są do cynkowania, dlatego należy dostarczać materiał o stosownej 

zawartości krzemu, 
b) o ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń, co do zasady kątowniki należy fakturować - wg. wag 

rzeczywistych, profile – wg wag teoretycznych, ew. w jednostkach zamiennych zastosowanych w zamówieniu (mb), pozostały 
asortyment – wedle odrębnych ustaleń.  

c) w przypadku materiału zamawianego po wadze rzeczywistej, bezpośrednio z walcowań, wymagany jest materiał walcowany w 
tolerancji ujemnej (z odchyleniem ujemnym w zakresie dopuszczalnym przez polską normę). 

d) Jeśli w zamówieniu/ewentualnym kontrakcie podana jest ilość sztuk zamawianych elementów – ilość sztuk ma charakter 
nadrzędny wobec podanej wagi i w realizacji dostawy należy kierować się zamówioną ilością sztuk. Podaną wagę należy 
traktować jako parametr pomocniczy, 

e) Realizacja dostaw poszczególnych partii zamówionego materiału musi odbywać się ściśle wg harmonogramu dostaw 
dostarczonego przez Weldon sp. z o.o. i stanowiącego integralną część Zamówienia. 

 
12. Z datą aktualizacji, niniejszy dokument wchodzi w życie zastępując tym samym dotychczas obowiązujące warunki  
począwszy od dnia ostatniej aktualizacji, zastępując OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU MATERIAŁÓW HUTNICZYCH Weldon sp. z o.o. z 
wcześniejszą datą wydania. 


