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Formularz obowiązuje od 1.04.2015

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ W ZAKRESIE DOSTAW TOWARÓW
ORAZ ZASAD PRZYJĘCIA ZŁOMU W NICROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W dniu …………… pomiędzy NICROMET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa z siedzibą w Bestwince 43-512 przy ul. W. Witosa 28, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515002 o
numerze REGON 242784675, posiadającą NIP 6521721863, reprezentowaną przez
Komplementariusza – Nicromet Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:
……………………………….
……………………………….
zwanym dalej Odbiorcą
a
firmą ………………………
………………………………
………………………………
zwaną dalej Dostawcą
została zawarta umowa o współpracy handlowej w zakresie dostaw towarów oraz zasad
przyjęcia złomu w Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
o treści następującej:
§1
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać i sprzedawać do przedsiębiorstwa Odbiorcy
produkty, materiały w tym złom, dodatki, komponenty zwane dalej towarem, przy
czym zasady przyjęć złomu obowiązujące w Nicromet zostały opracowane na
podstawie normy PN-EN 13920-1. tj. „Aluminium i stopy aluminium – złom,
wymagania ogólne, pobieranie próbek i badania”. Dostawca jest zobligowany do
stosowania zasad przyjętych w powyższej normie.
2. W przypadku dostaw złomu będzie on dostarczany według asortymentów
oznaczonych w Załączniku nr 1 tj. „Klasyfikacja surowców ogólne warunki zakupu”,
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawca zobowiązuje się do terminowej i należytej realizacji zleconych i odrębnie
uzgodnionych dostaw przy wykorzystaniu posiadanych doświadczeń, z zachowaniem
staranności wynikającej z prowadzenia w sposób zawodowy działalności
gospodarczej, przy zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych,
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a w szczególności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami
oraz w oparciu o posiadane zezwolenia.

§2
1. Strony ustalają, iż składane oferty są wiążące zarówno co do asortymentu jak i ceny
przez okres 3 dni od jej złożenia. Oferty mogą mieć formę ustną, pisemną lub
mailową. Przyjęcie oferty wymaga przesłania jej potwierdzenia w formie
potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub mailowej. Każdorazowe negocjacje
i rokowania mające za przedmiot złożenie oferty jak i ewentualne warunki jej przyjęcia
wymagają pisemnego lub mailowego potwierdzenia jej przyjęcia. Brak potwierdzenia
zamówienia powoduje domniemanie, iż oferta nie została przyjęta przez Odbiorcę.
2. Po złożeniu oferty i jej przyjęciu przez Stronę w postaci potwierdzenia jej przyjęcia
ustalone zasady współpracy handlowej w zakresie złożonej oferty są niezmienne,
chyba że obie strony w sposób wyraźny w formie pisemnej oświadczą, iż poprzednie
ustalenia nie są wiążące.
3. Strony ustalają, że Odbiorca dokona zapłaty przelewem za wykonane dostawy przez
Dostawcę na podstawie wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
4. Zapłata zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty wykonania dostawy
i doręczenia faktury.
5. Zapłata będzie obejmowała należność za dostarczoną partię towaru, a cena zostanie
ustalona w trybie poniżej opisanym w niniejszej umowie z uwzględnieniem
w szczególności dokumentacji takiej jak: zasady przyjęcia złomu obowiązujące
w Nicromet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
szczegółowo oznaczone w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej
umowy oraz kwity wagowe, czy też karty kontroli materiału.
6. W przypadku, gdy parametry dostarczonego przez Dostawcę towaru uniemożliwiają
jego wykorzystanie w procesie technologicznym stosowanym w przedsiębiorstwie
Odbiorcy wówczas jest on uprawniony do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
Jednocześnie w przypadku warunkowego przyjęcia dostawy, Odbiorca ma prawo
obciążenia Dostawcy kosztami segregacji towaru niezgodnego lub też obniżyć jego
cenę. Towar nie może zawierać materiałów radioaktywnych.
7. W przypadku określonym w ustępie 6 zdanie 1, Dostawca ponosi całkowity koszt
wysyłki towaru do Odbiorcy i jego odbioru.

§3
1. Odbiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia częściowych lub wcześniejszych
dostaw dokonanych wbrew zasadom określonym w potwierdzeniu zamówienia.
Strony ustalają, że Odbiorca może wg. swego uznania przyjąć w/w dostawy czy też je
przechować na koszt i ryzyko Dostawcy.
2. Czas dostawy powinien być zgodny z potwierdzeniem zamówienia. Jeżeli dostawa
nie zostanie wykonana w uzgodnionym terminie, Odbiorca może odmówić jej
przyjęcia i żądać odszkodowania równego wielkości poniesionej szkody majątkowej.
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3. Odbiorca może przyjąć dostawę w przypadku, której Dostawca popadł w opóźnienie
i jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości dostawy
netto za każdy dzień opóźnienia. Kara podlega potrąceniu z należności
przysługującej Dostawcy, na co wyraża on zgodę.
§4
1. Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczone towary będą wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz że będą miały pochodzenie wewnątrzwspólnotowe.
2. W przypadku gdy pochodzenie towarów nie będzie miało charakteru
wewnątrzwspólnotowego wówczas złoży Odbiorcy niezwłocznie oświadczenie
o pochodzeniu towarów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową do odpowiedzialności z tytułu
ewentualnych wad będą miały zastosowanie przepisy niniejszej umowy i kodeksu
cywilnego.

§5
1. Odbiorca zobowiązuje się do rozładunku dostarczonej partii towaru w dniu jej
dostawy, z wyłączeniem przypadku, że dostawa nastąpi po godzinie 14.00.
2. W przypadku dostarczenia towaru do godziny 14.00, Odbiorca deklaruje, iż dostawa
zostanie odebrana. Po godzinie 14.00 środek transportu, którym dostarczono towar
może zostać w wyjątkowych sytuacjach rozładowany jednakże decyzję w tym
zakresie podejmuje wyłącznie Odbiorca. Decyzja ma charakter uznaniowy i Odbiorca
nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Dostawcy w przypadku odmowy
rozładunku po godzinie 14.00.

§6
1. Dostawca jest zobowiązany w szczególności do:
- sprzedaży Odbiorcy oferowanych przez siebie towarów zgodnie z zasadami
przyjęcia złomu obowiązującymi w Nicromet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka
Komandytowa,
a
szczegółowo
oznaczonymi
w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
- terminowego i prawidłowego realizowania przyjętych zamówień Odbiorcy, zgodnego
z poczynionymi przez Strony uzgodnieniami
- dostarczania towarów o należytej jakości, bez wad fizycznych jak i prawnych
- dostarczania Odbiorcy wszelkich wymaganych przepisami dokumentacji jak też
dokumentacji uzgodnionej przez Strony
- niezwłocznego dostarczenia Odbiorcy faktury VAT za dostarczone towary
- odbioru na swój koszt towarów, które z uwagi na wady fizyczne jak i prawne nie
mogą zostać wykorzystane przez Odbiorcę
2. Dostawca ma prawo do:
- uzyskiwania informacji o zapotrzebowaniu Odbiorcy na towary oferowane przez
Dostawcę
- terminowego uzyskiwania płatności za dostarczone towary
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§7
1. Odbiorca zobowiązany jest do:
- odbioru dostarczonych mu towarów o ile są należytej jakości i są wolne od wad
fizycznych i prawnych
- terminowego dokonywania płatności za nabyte towary
- przekazywania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji na temat ewentualnego
zapotrzebowania Odbiorcy na towary oferowane przez Dostawcę
2. Odbiorca ma prawo do:
- uzyskiwania pełnych i wyczerpujących informacji o ofercie Dostawcy
- terminowego i należytego realizowania uzgodnionych dostaw, w szczególności co
do jakości, ilości i ceny
- otrzymywania zamówionych towarów o należytej jakości bez żadnych wad
fizycznych i prawnych
- otrzymywania wymaganej przepisami kompletnej dokumentacji, jak też
dokumentacji zgodnej z poczynionymi przez Strony uzgodnieniami w zakresie
dostarczanych towarów
- niezwłocznego otrzymania faktury VAT za dostarczone i nabyte towary

§8
1. W przypadku dostaw złomu, Dostawca jest zobowiązany dostarczać jednorazowo nie
więcej niż dwa gatunki złomu na jednym środku transportu. Dostarczony złom
powinien być prawidłowo wysortowany. W przypadku jeżeli nie został on
wysortowany wg. zasad unormowanych w niniejszej umowie Odbiorca może
odmówić jego przyjęcia czy też obciążyć Dostawcę dodatkowymi kosztami
związanymi z potrzebą jego przesortowania. Obciążenie tymi kosztami może nastąpić
poprzez wystawienie odrębnej faktury czy też obniżenie należnej ceny za
dostarczony złom. W chwili, gdy towar nie odpowiada wymaganiom zawartym
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Odbiorca w zależności od wysokości
poniesionych strat oraz stwierdzonych wad jakościowych, jest uprawniony do
wystawienia protokołu reklamacyjnego określającego szczegółowe roszczenie
reklamacyjne wobec Dostawcy, lub też w uzasadnionych przypadkach, żądać
niezwłocznego odbioru towaru przez Dostawcę. Reklamacja zostanie sporządzona
w formie pisemnej.
2. Dostarczony towar powinien być w sposób prawidłowy oznakowany i wysortowany.
W tym zakresie strony będą dokonywały każdorazowych uzgodnień. W przypadku
dostaw złomu powinien on zostać wysegregowany wg. zasad oznaczonych
w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie drogą telefoniczną, mailową
o terminie planowanej dostawy, co najmniej na jeden dzień przed planowaną
dostawą towaru.
4. Dostawca oświadcza, iż dostarczone towary zostały przez niego należycie
skontrolowane, w celu stwierdzenia, czy znajdują się w nim przedmioty
niebezpieczne oraz zobowiązuje się do przesłania Odbiorcy kopii protokołu
z przeprowadzonej kontroli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 grudnia 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu
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przedmiotów niebezpiecznych w tym wybuchowych ze złomu metali (Dz.U z 2000 r.,
Nr 3, poz. 36). W przypadku braku przesłania wraz z towarem kopii protokołu,
Odbiorca w tym zakresie przy dostawie podpisze oświadczenie, iż dostarczony towar
podlegał kontroli w trybie oznaczonym w przywołanych powyżej przepisach.
5. Dostawca zobowiązany jest do realizowania dostawy zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z funkcjonującym w przedsiębiorstwie
Odbiorcy Systemu Zarządzania Środowiskiem i obowiązującym w tym zakresie
systemem zapewnienia jakości ISO.
§9
1. Dostawca gwarantuje należytą jakość dostarczonego towaru.
2. W przypadku nieodpowiedniej jakości i/lub niekompletności dostarczonego towaru
w stosunku do uzgodnień wynikających z umowy Odbiorca ma prawo żądać
obniżenia ceny czy też od umowy odstąpić w całości lub części w zależności od
swojego wyboru.
3. Jeżeli nastąpi niekompletna dostawa Dostawca zobowiązany jest do jej
niezwłocznego uzupełnienia. Jeżeli Dostawca odmówi wysłania pozostałej brakującej
części materiału – dostawa traktowana jest jako niewykonana i zapłata nastąpi
jedynie za dostarczoną część towaru.
§ 10
1. Odbiorca w każdym przypadku i czasie ma prawo dokonania sprawdzenia
i skontrolowania pod względem jakościowym dostarczonego towaru.
2. Sprawdzenie i kontrola może obejmować w szczególności dokonanie przez Odbiorcę
oględzin zewnętrznych dostarczonego towaru, analizę spektrometryczną i inne
stosowane u Odbiorcy metody mające na celu określenie jakości towaru i jego składu
chemicznego.
3. Odbiorca oświadcza, że podstawą sklasyfikowania dostarczonych towarów, będą
zasady przyjęcia złomu obowiązujące w Nicromet Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Załącznik nr 1), karta kontroli materiałów
wg. każdorazowo obowiązującego u Odbiorcy wzoru, a Dostawca wyraża na
powyższe zgodę. Na żądanie Dostawcy, Odbiorca dostarczy mu, kartę kontroli
materiałów.
4. Strony ustalają, że waga towaru stanowiąca podstawę do rozliczeń to waga towaru
ustalona przez Odbiorcę wg. wskazań przyrządów wagowych zainstalowanych
u Odbiorcy. Dostawca ma prawo uczestniczyć w procesie ważenia towaru
i w przypadku rażących rozbieżności czy też wątpliwości co do wskazań przyrządów
wagowych może wskazać inne urządzenia pomiarowe. Koszt dodatkowych ważeń
ponosi Dostawca. Po dokonaniu ważenia przez inny podmiot strony w ramach
negocjacji ustalą właściwą wagę towaru, stanowiącą podstawę rozliczeń.
5. O zasadzie sklasyfikowania towaru wg Załącznika nr 1, karty kontroli i wynikach
pomiarów wagowych, Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany. Na jego
żądanie dokumenty stanowiące podstawę obliczenia należności w tym karta kontroli
materiału i kwit wagowy zostaną mu doręczone.
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6. Strony ustalają, że podstawą oznaczenia ceny będzie kwit wagowy jak też Załącznik
nr 1 oraz karta kontroli materiałów. W razie zaistnienia sporu co do właściwości
dostarczonego materiału podstawę jego rozstrzygnięcia i ustalenia ceny będzie
załącznik nr 1 oraz karta kontroli materiałów.
7. Dostawca może wnieść do Odbiorcy reklamację co do sposobu sklasyfikowania
dostarczonego materiału w tym do kwitów wagowych czy też ustaleń zawartych
w karcie kontroli. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej lub
mailowej nie później niż 3 dni, od daty dostawy. Odbiorca rozpatrzy wniesioną
reklamację i powiadomi Dostawcę w terminie 7 dni od jej wniesienia.

§ 11
1. Strony mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy jedynie w przypadku, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy jest wyłącznie następstwem działania siły wyższej,
przez które rozumie się zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy
zachowaniu najwyższej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest
zewnętrzne w stosunku do stron umowy i którego skutków strony nie mogły
przewidzieć i im przeciwdziałać, działając z najwyższą starannością.
2. Przez działanie siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy strony rozumieją: strajki,
wojny, zamieszki, blokady dróg lądowych lub wodnych, trzęsienie ziemi, powodzie,
stwierdzone w formie przewidzianej przez przepisy wystąpienie stanu klęski
żywiołowej na danym terenie.
3. O wystąpieniu siły wyższej Strony powinny się niezwłocznie informować w formie
pisemnej, mailowej wskazując przewidywany termin działania siły wyższej i skutki jej
działania dla należytego i terminowego wykonania zobowiązania umownego.
4. Wystąpienie siły wyższej powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Izbę
Gospodarczą właściwą dla Siedziby Dostawcy.
§ 12
Dostawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za wszelkie
czynności podejmowane w toku realizacji przedmiotu umowy przez swoich podwykonawców
oraz osób, którymi się posługuje do realizacji przedmiotu umowy.

§ 13
W czasie trwania umowy, a także w terminie 1 roku od jej zakończenia strony zobowiązują
się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dotyczących zawarcia jak i wykonania
przedmiotowej umowy, kosztów i uzgodnionych cen pod rygorem dochodzenia od strony
winnej ujawnienia informacji objętych poufnością odszkodowania równego wielkości
poniesionej szkody.
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§ 14
1. Strony zawierają umowę na czas nieoznaczony.
2. Strony mogą od umowy odstąpić w przypadku zawarcia w tym zakresie porozumienia
jak też w przypadku nieuzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji.
3. Strony ustalają 1 miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie będzie
miało formę pisemną pod rygorem jego bezskuteczności. Bieg okresu wypowiedzenia
liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca, po dniu otrzymania
wypowiedzenia przez drugą stronę.
4. Jeżeli jedna ze stron narusza postanowienia umowy, w szczególności opóźnia się
z terminem jej wykonania lub też uchyla się od ciążących na niej zobowiązań, druga
strona ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 15
1. Wszelkie zawiadomienia stron udzielane będą na piśmie i doręczane osobiście za
potwierdzeniem lub listem poleconym upoważnionym pisemnie przez strony
przedstawicielom lub na adresy stron podane w umowie, pod rygorem nieważności
tych postanowień. Strony mogą także dokonywać wzajemnych notyfikacji w drodze
korespondencji mailowej, jednakże wymagane jest w tym zakresie potwierdzenie
otrzymania korespondencji z wyraźnym oświadczeniem, iż strony akceptują zawarte
w niej oświadczenia woli.
2. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania przez każdą ze stron.
3. Strony mogą ustalić inne zasady współpracy czy też dokonywania wzajemnych
rozliczeń jednakże wymagane w tym zakresie jest pisemne porozumienie podpisane
przez każdą ze stron.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania lub interpretacji postanowień
niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
powszechnego dla Odbiorcy. W pierwszej kolejności strony będą podejmowały
działania mające na celu ugodowe rozstrzygnięcie zaistniałych sporów.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

DOSTAWCA:

ODBIORCA:
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