
Ogólne Warunki Zakupu 

Poniżej zawarte Ogólne Warunki stanowią integralną cześć zawieranych z naszymi Dostawcami                       

(Sprzedającymi) umów (zamówień). Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające lub 

uzupełniające od tych umów stanowią część umowy wyłącznie w przypadku ich uzgadniania w drodze 

pisemnej, powyższe nie dotyczy zapisów ujętych w naszych zamówieniach lub zapytaniach 

ofertowych kierowanych do Dostawcy. Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych warunkach 

uzupełniająco znajdą zastosowanie, w razie wątpliwości, obowiązujące warunki INCOTERMS 2010. 

1. Zamówienie 

1. Zamówienia, jak i inne oświadczenia są wiążące, jeżeli zostały przez CRONIMET potwierdzone 

na piśmie. Ogólne warunki  Dostawcy obowiązują wyłącznie w razie uprzedniej wyraźnej 

akceptacji ich treści przez CRONIMET  Modyfikacja treści zamówienia lub innych oświadczeń 

przez Dostawcę, bez wyraźnej zgody CRONIMET jest nieważna. Wskazane ceny są co do 

zasady stałe i niezmienne. 

2. Obejmują one wynagrodzenie za obciążające Dostawcę świadczenia i o ile nie zostało 

uzgodnione inaczej, także za koszty poniesione do momentu dostawy towaru do siedziby lub 

innego wskazanego zakładu CRONIMET w tym koszty transportu. 

3. Maksymalne wymiaru towaru: 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m, maksymalna waga 500 kg. W przypadku 

dostawy towaru nie mieszczącego się we wskazanym rozmiarze cena zostanie odpowiednio, 

według uznania CRONIMET, obniżona o koszt przerobu, który polega na obróbce termicznej 

lub mechanicznej dla uzyskania wymaganych rozmiarów, postaci i masy. 

2. Terminy 

1. Terminy dostaw są wiążące. Uzgodnione terminy rozpoczynają swój bieg z chwilą zawarcia 

umowy. 

2. Jeżeli nie zostały uzgodnione terminy dostawy, winna ona nastąpić niezwłocznie. 

3. W przypadku, w którym okaże się, iż uzgodnione terminy nie zostaną dotrzymane, Dostawca 

niezwłocznie poinformuje CRONIMET pisemnie o przyczynach i przypuszczalnym okresie 

opóźnienia. Powyższe nie wpływa na negatywne skutki dla Dostawcy z tytułu zaistniałego 

opóźnienia. 

4. W razie dokonania dostawy przed uzgodnionym terminem CRONIMET może wstrzymać się 

od przyjęcia dostawy do czasu jej umówionego terminu wykonania. Powstałe wskutek 

odmowy przyjęcia towaru ewentualne dodatkowe koszty obciążają Dostawcę. CRONIMET nie 

zapewnia również, w razie przedwczesnej dostawy, miejsca na postój pojazdu czy też, w razie 

transportu kolejowego, miejsca na bocznicy kolejowej a także miejsca na tymczasowe 

przechowanie towaru. 

5. W przypadku przyjęcia przez CRONIMET dostawy zrealizowanej przed uzgodnionym 

terminem, skutkującej powstaniem dodatkowych kosztów po stronie CRONIMET, Dostawca 

pokryje przedmiotowe koszty. W razie odmowy zaakceptowania poniesienia powyższych 



kosztów CRONIMET może odmówić przyjęcia towaru do czasu nadejścia uzgodnionego 

terminu dostawy. 

6. W  przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę terminu dostawy CRONIMET może obciążyć 

Dostawcę poniesionymi kosztami oraz – według własnego wyboru – odstąpić od umowy                  

w całości lub w części oraz obciążyć Dostawcę karę umowną w wysokości 10% wartości nie 

dostarczonego towaru. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia wystawienia 

przez CRONIMET noty obciążeniowej. 

3. Wysyłka 

1. Wysyłka i dostawa towaru winna zostać wykonana do wskazanego przez CRONIMET miejsca 

przeznaczenia. 

2. Każda dostawa winna być awizowana przez Dostawcę na adres mailowy: 

awizacja@cronimet.pl najpóźniej na 24 godziny przed planowaną dostawą. Godziny dostaw 

dla każdego miejsca dostawy są ustalane przez CRONIMET.  

3. Dostawca jest zobowiązany do umieszczenia w awizacji możliwie dokładnego opisu 

dostarczanego złomu / towaru, kodu odpadu, numery zamówienia oraz dostawy. Dane j.w. 

winny znaleźć się również na dokumencie WZ. CRONIMET dołoży starań, aby rozładunek 

złomu / towaru został zakończony tego samego dnia, o ile poprawnie awizowana dostawa 

nastąpi do godz. 14.00. Warunkiem terminowej zapłaty jest umieszczanie w wystawianych 

przez Państwa fakturach VAT informacji dotyczącej numeru zamówienia, z którego 

realizowana jest dana dostawa. Możliwość składania kolejnych zamówień jest 

uwarunkowana rozliczeniem wcześniejszych. Dostawca zobowiązuje się na żądania 

CRONIMET przedłożyć oryginał zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o rejestracji 

jako czynnego podatnika VAT. CRONIMET akceptuje faktury VAT przesyłane w PDF pocztą 

elektroniczną n adres: invoice@cronimet.pl.  Przy niezachowaniu powyższego obowiązku, 

wszelkie ryzyko lub powstałe koszty z tego tytułu obciążą Dostawcę. 

4. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia towaru w miejscu dostawy, w stanie gotowym 

do rozładunku. 

5. Każda zmiana terminu lub miejsca dostawy wymaga pisemnej akceptacji CRONIMET. 

6. Użyte do opakowania materiały muszą zostać przez Dostawcę przyjęte z powrotem, bez 

obciążania CRONIMET jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. W razie braku ich odbioru 

zostaną one na koszt Dostawcy zutylizowane. 

7. Dopuszcza się tolerancję w dostarczonej masie towaru +/- 5% w opcji CRONIMET. Niedobory 

w dostawach lub dostawy  ilości wyższe aniżeli wynikające z umowy czy też zmiany klasy, 

rodzaju czy jakości towaru są bez wyraźnej pisemnej zgody CRONIMET niedopuszczalne. 

Wysyłka towaru przekraczająca ilości objęte umową, z niedoborem lub towaru innej klasy, 

innego rodzaju czy też innych parametrów towaru lub o właściwościach innych niż objęte 

umową następuje na koszt i ryzyko Dostawcy a Cronimet może odmówić przyjęcia takiego 

towaru. 



8. Obowiązuje waga towaru ustalona przez ważenie towaru na atestowanych wagach                           

w zakładach CRONIMET. 

9. Potwierdzenie dostawy Dostawca winien uzyskać pisemnie w ustalonym miejscu dostawy 

towaru. 

4. Rachunek i zapłata za towar 

1. Po zgodnej z umową dostawie, Dostawca winien dostarczyć pisemny rachunek (fakturę) na 

podstawie rozliczenia dostaw przesłanego przez CRONIMET. Faktura (rachunek) musi 

zawierać numer zamówienia, miejsce odbioru, pełny opis dostarczanego towaru, ilość 

towaru, wagę (ustaloną wg. wyniku ważenia w miejscu dostawy), jednostki wagi, numer 

identyfikacji podatkowej, ewentualny numer VAT-UE. W przypadku zwolnienia towaru spod 

cła lub opodatkowania, należy wskazać na tą okoliczność na fakturze (rachunku). 

2. Dostawca zobowiązany jest również do dostarczenia wszelkich innych wymaganych 

dokumentów, a w szczególności karty przekazania odpadów.  

3. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów związanych z daną dostawą stanowi 

podstawę wstrzymania się CRONIMET z zapłatą za dostarczony towar.  

4. Przy przedterminowych dostawach CRONIMET zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty 

rachunku do momentu, w którym zapłata miałaby w myśl umowy, przy zgodnej z ustalonym 

terminem dostawie, nastąpić. 

5. Jeżeli nie zostały podjęte żadne uzgodnienia w przedmiocie zapłaty ceny, ustala się 30 dniowy 

termin płatności za dostarczony towar. Termin zapłaty jest liczony od dnia otrzymania towaru 

i rachunku (faktury) za dokonaną dostawę oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów, 

a w szczególności kart przekazania odpadów.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Dostawca może wykonywać ewentualne 

przysługujące mu prawa do rozwiązania/wypowiedzenia lub prawo do odstąpienia od umowy 

wyłącznie po uprzednim wezwaniu Cronimet do zapłaty należności i wyznaczeniu 

dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty. 

5. Odstąpienie, rozwiązanie umowy, potrącenie 

1. Dostawca nie jest upoważniony, bez wyraźnej pisemnej zgody CRONIMET do przekazywania 

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Dostawca oświadcza, iż nie będzie dokonywał jakichkolwiek potrąceń swoich należności                     

z należnościami przysługującymi wobec CRONIMET, o ile nie zostały one stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem lub są między stronami bezsporne. 

3. CRONIMET może potrącać wszelkie należności przysługujące Dostawcy wobec CRONIMET                   

z należnościami przysługującymi CRONIMET wobec Dostawcy. W przypadku zwrotu towaru                      

z uwagi na wady jakościowe, Dostawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu już 

uiszczonych należności z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia w 



zapłacie. W razie braku zwrotu należności będziemy uprawnieni, aż do ich zwrotu, do 

zatrzymania przez towaru. 

6.           Gwarancja, Przyjęcie towaru, Reklamacja 

1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony towar posiada uzgodnione umową właściwości. 

2. CRONIMET PL Sp. z o.o. nie przyjmuje dostaw wymagających potwierdzenia odzysku i/lub 

recyklingu zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców                              

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe oraz Ustawą                  

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

3. Wszystkie dostawy winne być wolne od przedmiotów niebezpiecznych i innych składników 

szkodliwych dla procesu jego obróbki i przechowywania. Powyższe obejmuje również 

obowiązek Dostawcy do zbadania i udokumentowania  towaru pod kątem występowania 

przedmiotów niebezpiecznych oraz przeprowadzenia pozostałych czynności zgodnie                          

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa      

i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze 

złomu metali, istnienia pustych przestrzeni w dostawie, co oznacza, iż opakowania typu KEG, 

zbiorniki, butle muszą być przecięte.  

4. Wszelki dostarczany towar musi być wolny od promieniowania jonizującego, o stopniu 

przewyższającym naturalne promieniowanie własne stali. Poziom przekraczający naturalne 

promieniowanie stali, występuje w razie wskazania przez odpowiednie urządzenie mierzące 

CRONIMET, promieniowania przekraczającego naturalne promieniowanie tła. Przekroczenie 

takiego promieniowania zostanie po dalszej kontroli udokumentowane w protokole badania. 

W razie stwierdzenia takowego promieniowania, CRONIMET będzie upoważniony do 

wstrzymania rozładunku i odmowy odbioru towaru objętego takim promieniowaniem i do 

poinformowania o tym fakcie właściwych organów, jak i Dostawcy. O ile odpowiedni organ 

nie zarządzi inaczej, Dostawca winien w ciągu dwóch dni od poinformowania go o odmowie 

przyjęcia towaru, przedmiotowy towar odebrać albo dokonać jego utylizacji. Wszystkie 

koszty związane z odmową odbioru towaru przez CRONIMET, koszty transportu powrotnego i 

utylizacji ponosi Dostawca. W razie zarządzenia szczególnych środków przez odpowiedni 

organ (w szczególności segregację, sztukowanie i badanie poszczególnych części dostawy, 

tymczasowe składowanie na terenie zakładu, transport pod nadzorem, utylizację), wszelkie 

wynikłe z tego tytułu koszty ponosić będzie Dostawca. 

5. Przy każdej dostawie wymagane jest oświadczenie o pochodzeniu towaru. 

6. W razie załadowania lub wydania towaru niezgodne z powyższymi warunkami Dostawca 

ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty transportu z miejsca załadunku do 

Dostawcy, koszty czyszczenia środka transportu, usuwania zanieczyszczeń i szkód nimi 

wywołanych a także koszty nałożenia kar i grzywien. 

7. Jeżeli z uwagi na względy optymalnej kontroli jakości (analizy) będzie koniecznym                                 

i niezbędnym dokonanie zmian w towarze, np. łamanie, rozciąganie itp. Dostawca wyraża na 

to swoja zgodę. 



8. Dostarczony towar będzie podlegał badaniu w laboratorium CRONIMET, w celu ustalenia                       

i kontroli jego rodzaju, klasy i właściwości pod względem zgodności towaru z umową. 

Dostawca winien zgłosić ewentualny sprzeciw wobec ustaleń do danego badania, w terminie 

dwóch dni roboczych od poinformowania go o wyniku badania. Bez zgłoszenia takiego 

sprzeciwu CRONIMET jest uprawniony do rozpoczęcia obróbki dostarczonego towaru. 

9. W przypadku dostawy towarów w różnych gatunkach, lub co do którego jakości  lub ilości 

zachodzą wątpliwości, lub wymagających oszacowania, towar będzie przyjmowany przez 

CRONIMET w depozyt do czasu otrzymania wyników oszacowania przez Dostawcę 

telefonicznie lub drogą mailową. 

10. Stwierdzone w trakcie odbioru lub badania a także ukryte lub wykryte w terminie 

późniejszym wady dostarczonego towaru, Dostawca winien usunąć niezwłocznie po 

wezwaniu, na własny koszt. Usunięcie wad nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za 

opóźnienie dostawy lub szkody wywołane dostawą wadliwego towaru. W razie niemożności, 

niedopuszczalności, niewykonalności usunięcia wady lub gdy usuniecie zaistniałych wad nie 

jest zwyczajowo przyjęte i nie osiągnięto jednomyślnej zgody na dokonanie i wysokość 

obniżenia ceny towaru, CRONIMET może żądać niezwłocznej bezpłatnej dostawy zastępczej 

lub może jednostronnie obniżyć cenę towaru Zgłoszona reklamacja będzie traktowana przez 

strony umowy jako zasadna i bezsporna, jeżeli Dostawca nie sprzeciwił się jej w terminie 

dwóch dni roboczych od jej złożenia. 

11. Złożenie sprzeciwu przez Dostawcę nie ogranicza jednakże dochodzenia przez Cronimet 

przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady towaru. Jeżeli więc 

Dostawca niezwłocznie nie zadośćuczyni obowiązkowi usunięcia wad lub dokonania dostawy 

zastępczej, CRONIMET będzie uprawniony bez wyznaczenia terminu, do skorzystania z 

ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi. 

12. Dostawca pokryje wszystkie związane z reklamacją koszty. 

13. Przy powtórnej wadliwej dostawie CRONIMET zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym. 

14. W przypadku, w którym wadliwa dostawa spowoduje konieczność dokonania nadzwyczajnej 

kontroli całego dostarczonego towaru, koszty tej kontroli pokryje Dostawca. 

15. Obowiązują ustawowe terminy przedawnienia dla zgłoszenia roszczenia z tytułu reklamacji. 

7. Cesja umowy 

Bez pisemnej zgody CRONIMET, Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających                        

z zawartych umów na rzecz osoby trzeciej. 

8. Odpowiedzialność 

O ile w niniejszych Warunkach nie postanowiono inaczej, CRONIMET odpowiada za szkodę z uwagi na 

naruszenie umownych, jak i pozaumownych obowiązków, a także za rozwiązanie umowy, jedynie w 

razie spowodowania szkody z winy umyślnej CRONIMET lub rażącego niedbalstwa reprezentantów, 

przedstawicieli, pomocników. Przy zawinionym naruszeniu istotnych postanowień umowy, za 



wyłączeniem wypadków winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa przedstawicieli CRONIMET za 

normalne następstwa naruszenia, odpowiada za wyłączeniem utraconych korzyści. 

9. Transakcje transgraniczne 

1. Wszystkie umowy w których dostawa następuje do kraju innego niż kraj siedziby Cronimet PL 

lub Dostawca ma swoją siedzibę w innym państwie niż siedziba Cronimet PL, mogą być 

wymagane zezwolenia odpowiednich polskich organów administracji. W razie wprowadzenia 

lub podwyższenia ceł, podatków, opłat transportowych itd. CRONIMET jest upoważniony 

obciążyć nimi Dostawcę. 

2. Faktura VAT oryginał zostanie wystawiona po otrzymaniu przez CRONIMET oświadczenia 

zgodnego z pkt. 7; załącznik VII, zgodny z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 

1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w oryginale. Dostawca zobowiązuje się na żądanie 

CRONIMET przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia. 

3. Umowa w przedmiocie odzysku odpadów wg art. 18 Rozporządzenia UE nr 1013/2006                                

z 14 czerwca 2006 o przemieszczaniu odpadów. Przemieszczenie odpadu podlegać będzie 

ogólnym obowiązkom w zakresie informowania w myśl art. 18 Rozporządzenia UE                                  

nr 1013/06. CRONIMET zobowiązuje się niniejszym przesłane mu odpady poddać procedurze 

odzysku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W przypadku gdy przemieszczanie odpadów 

lub ich odzyskanie nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy 

przemieszczanie uznane zostanie za nielegalne Dostawca odbierze odpady z powrotem lub 

zapewni ich odzysk w inny sposób oraz w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym 

czasie. 

10.         Miejsce świadczenia 

1. Miejscem świadczenia będzie każdorazowo wskazane przez CRONIMET miejsce odbioru 

towaru. 

2. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Cronimet zastrzega się jednakże możliwość 

wytoczenia przez Cronimet powództwa również przed sądem właściwym dla siedziby 

pozwanego. 

3. Zawarcie, interpretacja umów i niniejszego regulaminu, a także ważność i wykonanie 

zobowiązań stron, podlegają przepisom prawa polskiego, z wyłączeniem zastosowania 

konwencji ONZ o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 


