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       WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 
KGHM ZANAM S.A. 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższe warunki obowiązują dla zawieranych przez nas 
umów sprzedaży i dostawy: wyrobów, usług, remontów, 
pośrednictwa technicznego i mogą być przyjęte jedynie bez 
zastrzeżeń. Wszelkie zmiany wymagają naszej zgody w 
formie pisemnej. 

2. Nie zgłoszenie na piśmie zastrzeżeń przez Klienta w terminie 
5 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia oznacza 
przyjęcie naszych warunków. 

 
II. ZAWARCIE UMOWY, ZAKRES USŁUG 

1. Przedstawione w ofertach nasze warunki wykonania usług w 
obrocie gospodarczym mogą być przez Klienta 
negocjowane, a stają się wiążące po ich przyjęciu bez 
zastrzeżeń lub po obustronnym pisemnym uzgodnieniu 
zmian.  

2. Zawarte w prospektach, katalogach, okólnikach, reklamach, 
ilustracjach, cennikach, wszelkie dane techniczne, rysunki, 
wskaźniki, ciężary, wymiary i wydajności nie są wiążące 
dopóki nie zostaną wyraźnie określone w potwierdzeniach 
zamówień. 

3. Dla zamówień specjalnych (nietypowych) dopuszczalne są 
odstępstwa ilościowe w granicach +/- 10% jeżeli ze 
względów technicznych są one nie uniknione. 

 
III. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. Wszelkie dokumentacje techniczne jak i kosztorysy, rysunki, 
wzorce itp. są naszą własnością i zastrzegamy sobie w 
stosunku do nich prawa autorskie oraz prawa użytkowania. 
Bez naszego zezwolenia dokumenty te nie mogą być 
powielane ani udostępniane osobom trzecim. 

2. Klient zlecając wykonanie dostawy według dostarczonych 
rysunków, modeli lub wzorców, zobowiązany jest do 
wyraźnego stwierdzenia w zamówieniu, że nie naruszył praw 
autorskich, własnościowych osób trzecich. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę trzecią powołującą się 
na przynależne jej prawa ochronne, jesteśmy upoważnieni 
do wstrzymania produkcji i dostawy bez skutków 
odszkodowawczych dla Klienta i bez sprawdzenia stanu 
prawnego. Klient po otrzymaniu informacji o powyższym 
winien niezwłocznie wyjaśnić stan prawny umożliwiając 
dalsze podjęcie produkcji ze zmianą terminu dostawy. 

 
IV. CENY 

1. Obowiązują ceny i warunki sprzedaży uzgodnione z Klientem 
w potwierdzeniach. 

2. W przypadku nieuzgodnienia w potwierdzeniu zamówienia 
stałej ceny na produkowane wyroby, stosujemy ceny 
wynikowe oparte o aktualne koszty produkcji w chwili 
sprzedaży wyrobu. 

3. W przypadku wystąpienia po potwierdzeniu zamówienia 
zmian cen produktów używanych do wykonania zamówienia 
powyżej 10%, a zmian tych nie można było przewidzieć w 
chwili potwierdzania zamówienia, cena sprzedaży ulega 
odpowiedniemu podwyższeniu. 

 
V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Klient dokonuje płatności w uzgodnionych terminach, 
przelewem na podane konto w banku lub gotówką. 

2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, 
naliczamy odsetki ustawowe, a nadto zastrzegamy sobie 
prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionej 
szkody. 

3. Przy zwłoce w płatnościach za dostawy i w okolicznościach 
wskazujących na zmniejszoną wiarygodność Klienta, 
wszystkie nasze należności (bez względu na ich termin 
zapłaty) stają się natychmiast wymagalne pod rygorem 
wstrzymania produkcji i dalszych dostaw, bez prawa do 
odszkodowania z tego tytułu. 

4. Dostarczony przez nas towar stanowi naszą własność do 
czasu dokonaniu za niego zapłaty 

 

 
5. Klient może dokonać potrąceń kompensacyjnych w zapłacie 

za dostawę po uprzednim pisemnym salda rozliczeniowego 
wzajemnych wymagalnych wierzytelności. 

 
VI. TERMIN DOSTAWY 

1. Uzgodnione w potwierdzeniu zamówienia terminy 
wykonania zobowiązania są wiążące, chyba że 
niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, 
za które nie ponosimy odpowiedzialności. 

2. Uznaje się wykonanie zobowiązania w terminie z dniem 
wysyłki z naszego zakładu. Jeżeli towar nie może być 
wysłany w określonym terminie z powodów przez nas nie 
zawinionych, uznaje się, że wykonanie zobowiązania 
nastąpiło z dniem wysłania zawiadomienia o gotowości do 
wysyłki. 

3. Jeżeli z powodu okoliczności, za które nie ponosimy 
odpowiedzialności, wykonanie zobowiązania stało się 
niemożliwe to zobowiązanie wygasa. 

 
VII. ZWŁOKA W ODBIORZE, DOSTAWA CZĘŚCIOWA 

1. W razie nieodebrania towaru w terminie, Klient zapłaci karę 
w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka 
trwa nie dłużej niż 14 dni i 0,3% wartości przedmiotu umowy 
za każdy następny dzień. 

2. Realizacja dostaw częściowych następuje na podstawie 
wyraźnych uzgodnień z Klientem w potwierdzeniu 
zamówienia. 

 
VIII. ODBIÓR TOWARU 

1. Odbiór towaru z naszego magazynu należy uprzednio 
wyraźnie uzgodnić. Koszty odbioru ponosi Klient. Przy 
odbiorze towar należy sprawdzić pod względem ilościowym  
i jakościowym. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, za które 
uważa się nieprzewidziane nagłe zdarzenia o charakterze 
nadzwyczajnym, a w szczególności strajki, klęski żywiołowe, 
itp., zastrzegamy sobie prawo przedłużenia terminu wydania 
towaru bez odszkodowania. 

 
IX. RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 14 dni od odbioru towaru, powiadomić nas o 
stwierdzonych wadach, a w przypadku wad ukrytych 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, lecz nie później w ciągu 
roku od dnia dostawy. 

2. Wszelkie reklamacje jak i propozycje ich załatwiania Klient 
składa na piśmie 

 
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. W przypadku rezygnacji z realizacji potwierdzonego 
wcześniej zamówienia Klient odpowiada za szkodę 
poniesioną przez nas związaną z przyjęciem realizacji 
zawartej umowy w wysokości: 
- 15% wartości zamówienia w przypadku przyjęcia do 

realizacji, a przed skierowaniem do produkcji 
- 30% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji w 

toku procesu produkcyjnego  
2. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody możemy 

żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku złożenia rezygnacji z zamówienia po jego 
wykonaniu, Klient zobowiązany jest zapłacić uzgodnioną 
cenę za wykonanie zamówienia.  

4. Poza odpowiedzialnością z tytułu rękojmi sprzedający nie 
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w 
związku z nabyciem towaru, chyba że powstaną z winy 
umyślnej sprzedającego  

 
XI. INNE 

1. W sprawach nieuregulowanych szczegółowo w niniejszych 
warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów strony 
poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi dla 
siedziby Sprzedawcy. 


