Ogólne warunki transakcji
obowiązujące w obrocie handlowym
pomiędzy PRO-MAR S.A.
i jego Klientami lub Dostawcami (OWSiD)

Definicje
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

OWSiD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy obowiązujące dla wszystkich
transakcji kupna i sprzedaży materiałów w PRO-MAR S.A.,
PRO-MAR S.A. – spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul Bałtycka 61,
61-017 Poznań, NIP: 782-20-84-216, KRS: 0000147722, Regon: 631277434,
Kapitał zakładowy 939.520,00 PLN (wpłacony w całości),
Osoba upoważniona – osoba reprezentująca podmiot, której upoważnienie
wynika albo z dokumentów rejestrowych firmy, albo z pełnomocnictwa
udzielonego przez władze firmy,
Dostawca – podmiot realizujący dostawy materiałów i/lub usług na rzecz
PRO-MAR S.A.,
Kupujący – podmiot dokonujący zamówień i zakupów materiałów hutniczych
oraz usług powiązanych z artykułami hutniczymi w PRO-MAR S.A., bez względu
na jego formę prawną oraz formę współpracy,
Dostawa – usługa, produkt, dokumentacja lub inne czynności wykonywane przez
PRO-MAR na rzecz Kupującego lub Dostawcy na rzecz PRO-MAR S.A.,
Zamówienie/Zlecenie – umowa transakcji zawarta pomiędzy PRO-MAR S.A.
i Kupującym lub Dostawcą w formie pisemnej, której przedmiotem jest określenie
zakresu i zasad współpracy pomiędzy w/w podmiotami w zakresie realizacji
dostawy usługi lub produktu, która określa przedmiot Zamówienia/Zlecenia, jego
ilość, jakość, cenę, termin dostawy, wymogi jakościowe, parametry produktu lub
usługi oraz formę i termin płatności. Zamówienie/Zlecenie winno być podpisane
przez upoważnionych reprezentantów Stron pod rygorem nieważności.

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej: OWSiD) określają zasady –
w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego – wykonywania Umów/Kontraktów oraz
składania Zamówień Jednostkowych dotyczących sprzedaży/zakupu materiałów,
wyrobów oraz usług hutniczych i są stosowane do umów sprzedaży, dostawy,
wykonania usługi oraz realizacji Zamówień i Zleceń zawieranych przez
i z PRO-MAR S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bałtycka 61 lub przez jej filie –
z przedsiębiorcami będącymi zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi
(zwanymi dalej Kupującym lub Dostawcą).
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1.1 Niniejsze OWSiD stanowią integralną cześć Umów lub/i Ofert Handlowych,
Zamówień realizowanych przez PRO-MAR S.A. i obowiązują Strony w pełnym
zakresie, chyba że pisemnie postanowiono inaczej. Ogólne Warunki Sprzedaży
i Dostawy podawane są do wiadomości Kupującego lub Dostawcy przy składaniu
przez PRO-MAR S.A. zamówienia u Dostawcy lub Oferty Handlowej Klientowi. Ich
aktualna,
obowiązująca
wersja
jest
udostępniona
do
wiadomości
Dostawcy/Kupującego na firmowej stronie internetowej PRO-MAR S.A. pod
adresem: www.pro-mar.com.pl. Jeżeli Kupujący/Dostawca pozostaje w stałych
stosunkach handlowych z PRO-MAR S.A. przyjęcie przezeń OWSiD przy pierwszym
Zamówieniu uważa się za skuteczne dla wszystkich pozostałych Zamówień i Umów
sprzedaży, aż do czasu ich zmiany lub odwołania ich stosowania. Kupujący/Dostawca
lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu, składając
Zamówienie poświadcza, iż OWSiD zna i akceptuje.
1.2 Inne warunki handlowe zaproponowane przez Kupującego/Dostawcę mogą
obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane
w dwustronnej Umowie lub Kontrakcie przez PRO-MAR S.A. Przy czym,
postanowienia głównej Umowy/Kontraktu mają pierwszeństwo przed OWSiD.
1.3 W przypadku gdy Strony posługują się w obrocie handlowym własnymi ogólnymi
warunkami umów i zamówień (OWS, OWU itp.), to wiążące Strony są tylko zapisy
lub ta ich część, w której dają się one ze sobą pogodzić. Pozostałe zaś zapisy nie mają
zastosowania. W razie wystąpienia sprzeczności postanowień obydwu Stron klauzule
wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące Strony. W takim przypadku
stosuje się właściwe prawo materialne na podstawie art. 3854 par. 1 Kodeksu
Cywilnego, który stanowi, że „Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne
wzorce umów nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne”.
1.4 PRO-MAR S.A. nie honoruje Umów bądź zapisów w Zamówieniach, Zleceniach etc.,
które nie znajdują potwierdzenia w Ofercie Handlowej przedstawionej przez
PRO-MAR S.A. lub też, które nie posiadają kontrasygnaty Członka Zarządu
PRO-MAR S.A.
1.5 Dostawca jest zobowiązany dostarczyć PRO-MAR S.A., najpóźniej w dniu dostawy
zamówionego towaru, komplet dokumentów dotyczący danej transakcji,
a w szczególności: dokumenty przewozowe, atesty, świadectwa odbioru, specyfikację
towarową oraz FV, które są konieczne i niezbędne do dokonania przyjęcia
towarowego na magazyn PRO-MAR S.A. Zapłata za zrealizowane przez Dostawcę
dostawy następować będzie wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej
i dostarczonej do PRO-MAR S.A. Faktury Vat lub Rachunku oraz po dostarczeniu
w/w kompletu dokumentów transakcyjnych.
1.6 Dla wszystkich transakcji handlowych oraz dokumentów transakcyjnych Strony tych
transakcji obowiązuje klauzula poufności oraz zobowiązanie do nieujawniania
szczegółów tych transakcji podmiotom trzecim, zarówno w czasie wykonywania tych
transakcji, jak i przez okres minimum 12 miesięcy po ich zrealizowaniu (za wyjątkiem
informacji publicznych, których wyjawienie jest określone na mocy obowiązującego
prawa oraz dokumentacji atestowej, jakościowej czy certyfikującej).
2. Płatności i rozliczenia transakcji
2.1 W przypadku wystąpienia ze strony Kupującego przeterminowania w płatnościach
za FV, PRO-MAR S.A. ma prawo wstrzymać realizację lub odstąpić od realizacji
bieżących i kolejnych zamówień Kupującego – do czasu uregulowania wszystkich
przeterminowanych należności.
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2.2 Dostawca nie może bez zgody PRO-MAR S.A., wyrażonej pod rygorem nieważności
na piśmie, dokonać przelewu wierzytelności należnych mu od PRO-MAR S.A.
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
2.3 PRO-MAR S.A. gwarantuje Kupującemu parametry techniczne oferowanych przez
siebie produktów i usług zgodne z obowiązującymi w momencie zawarcia
umowy/transakcji normami branżowymi lub arkuszami danych materiałowych,
a w razie ich braku - wg zwyczaju handlowego. PRO-MAR S.A. dostarczy
Kupującemu stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty
wymagane prawnie, które potwierdzają parametry, jakość, badania, pochodzenie
towaru etc. Niektóre z w/w dokumentów mogą być wydawane za dodatkową opłatą.
PRO-MAR S.A. zastrzega sobie margines dokładności rzędu +/- 10 %, określonej
w Zamówieniu ilości/wagi towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego
materiału, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Takie same zasady dotyczą również
długości handlowych i wymiarów oferowanych przez PRO-MAR S.A. produktów.
W/w różnica w wadze czy ilości nie stanowi niezgodności w stosunku do zamówienia
Kupującego.
2.4 W odniesieniu do wartości wagowych miarodajne są ważenia dokonywane przez
PRO-MAR S.A.. Dowód wagi stanowi dokument magazynowy (wz, pz lub inny
odpowiedni). Waga towaru zawiera zwyczajowe naddatki i potrącenia technologiczne
(wagi handlowe).
2.5 Podstawą wydania towaru jest złożone Zamówienie zgodnie z ustalonymi przez Strony
warunkami handlowymi podanymi w Ofercie Handlowej PRO-MAR S.A..
Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody
PRO-MAR S.A.
2.6 Odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę pisemnie upoważnioną. Kupujący
zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia
go o jego dostępności w magazynach PRO-MAR S.A. lub powiadomienia
go o wykonaniu zamówionej usługi, chyba że w Zamówieniu szczegółowym ustalono
inaczej.
2.7 Wystąpienie opóźnienia w odbiorze zamówionego materiału ze strony Kupującego
skutkuje złożeniem go w magazynie depozytowym PRO-MAR S.A. na koszt
i odpowiedzialność Kupującego. W takim przypadku, PRO-MAR S.A. ma prawo, jeśli
zwłoka w odbiorze materiału wynosi ponad 14 dni, wystawić Kupującemu fakturę
VAT za zamówiony materiał oraz dostarczyć go na koszt Kupującego do jego
siedziby lub też, jeśli Strony uzgodnią późniejszy termin odbioru tego materiału obciążyć Kupującego kosztami jego magazynowania (wg aktualnie obowiązującej
w PRO-MAR S.A. stawki za przechowywanie materiału w depozycie).
2.8 Wraz z przekazaniem towaru Kupującemu, spedytorowi lub przewoźnikowi –
na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane
z towarem, a w szczególności - ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku,
gdy Kupujący sam odbiera towar - korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty
towarów przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania mu towaru.
2.9 W przypadku dokonywania transakcji wymagających zamówienia materiału
wsadowego do produkcji w hutach, w przypadku braku przyznawanego przez
Ubezpieczyciela należności ubezpieczenia transakcji dla Kupującego, braku
pozytywnej historii płatniczej, lub też posiadania przez Kupującego niskiego rating-u
i wskaźnika PMI (moralności płatniczej) nadawanego przez Ubezpieczyciela
należności, PRO-MAR S.A. ma prawo zażądać od Kupującego przedpłaty na poczet
realizacji zamówienia – w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto.
W przypadku wycofania się Kupującego z transakcji po zamówieniu materiału
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wsadowego, przedpłata ta nie podlega zwrotowi celem częściowego pokrycia
poniesionych przez PRO-MAR SA. kosztów tego zamówienia, na co Kupujący
wyraża niniejszym zgodę.
2.10
Podobnie, z przyczyn opisanych w punkcie powyższym, PRO-MAR S.A.
ma prawo zażądać od Kupującego dokonania przedpłaty w wysokość od 20% do 80%
wartości zamówienia na poczet dostawy gotowego produktu. Nie zwalnia to jednak
PRO-MAR S.A. z możliwości dochodzenia od Kupującego 100% wartości gotowego
produktu w przypadku odmowy lub rezygnacji Kupującego z odbioru w/w produktu.
3. Odpowiedzialność za wady i postępowanie reklamacyjne
3.1 Towar jest zgodny z Umową lub Zamówieniem jeśli w momencie przekazania towaru
i przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on (z zastrzeżeniem pkt 2.4)
od uzgodnionej przez strony specyfikacji Zamówienia.
3.2 PRO-MAR S.A. udziela Kupującemu na oferowany przez siebie usługi
(np. łuszczenie, ciągnienie, kucie itp.) 24-miesięcznej gwarancji/rękojmi - liczonej
od daty przekazania gotowego produktu Kupującemu. Kupujący jest zobowiązany
przy odbiorze materiału do sprawdzenia zgodności zamówionego materiału z jego
zamówieniem. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe winny być zgłoszone
w terminie 7 dni od daty odbioru towaru pod rygorem ich nieważności.
Odpowiedzialność za wady ukryte materiałów wsadowych ograniczona jest okresem
gwarancji/rękojmi określanym i udzielanym przez jego producenta (huty).
3.3 Odpowiedzialność za określony cel zastosowania lub szczególną zdatność towaru jest
przyjmowana tylko w takim zakresie, w jakim zostało to jednoznacznie uzgodnione
w Umowie/Zamówieniu. W pozostałych przypadkach ryzyko przydatności
i zastosowalności wyrobu ponosi wyłącznie Kupujący. Mylnie podane przez
Kupującego parametry towaru na zamówieniu zwalniają PRO-MAR S.A.
z odpowiedzialności za niewłaściwy dobór materiału przez Kupującego.
3.4 PRO-MAR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się bądź zniszczenie
towaru w skutek jego niewłaściwego stosowania lub dalszej obróbki przez
Kupującego po przejęciu ryzyka. Dotyczy to w szczególności transportu i składowania
materiałów ciągnionych i łuszczonych w warunkach mogących spowodować
zawilgocenie materiałów wpływające na powstanie wad powierzchniowych
na towarze oraz obróbki (w tym: cieplnej i mechanicznej) na dalszym etapie jego
przetwarzania przez Kupującego.
3.5 Odstąpienie od Umowy dotyczące realizacji Zamówienia ogranicza się do towarów
wadliwych. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Oznacza to, iż PRO-MAR S.A. nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Kupującego koszty
związane z dalszym przetworzeniem towaru lub roszczeniami jego klientów.
3.6 W przypadku towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie
przysługują żadne roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku
tego rodzaju towarów.
3.7 Kupującemu, odbierającemu zamówione pręty ciągnione/łuszczone samochodem
nieposiadającym krytej powierzchni ładunkowej lub niewłaściwie zabezpieczonych
w transporcie, nie przysługuje prawo do reklamacji materiałów z tytułu wad
powstałych na skutek takiego transportu (np. w przypadku zaistnienia korozji lub
odkształcenia prętów).
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4. Postanowienia końcowe
4.1 Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę PRO-MAR S.A..
4.2 W sprawach nieuregulowanych w Umowach oraz w OWSiD zastosowanie mają
odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa.
Niniejsze OWiDS obowiązują od dnia 01.04.2020 r. i zastępują wszelkie inne ogólne
uzgodnienia do tej pory występujące w obrocie handlowym pomiędzy PRO-MAR S.A. a jego
Klientami lub Dostawcami – za wyjątkiem tych, które uzgodnione zostały pisemnie
w obowiązujących na w/w dzień Kontraktach i Umowach.

Poznań, dn.: ………………………
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