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Zawarcie kontraktu
Za oświadczenie woli, skutkujące zawarciem kontraktu i/lub późniejszymi zmianami do kontraktu, uznaje
się, każde oświadczenie woli, przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby upoważnione
przez Kupującego lub przez każdego pracownika Kupującego, kontaktującego się ze
Sprzedającym w celu realizacji kontraktu.
Ostateczne warunki sprzedaży zawarte są w Potwierdzeniu Zamówienia wystawionym przez
Sprzedającego. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, którego warunki różnią się od
warunków potwierdzonych przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia, warunkami wiążącymi
strony są warunki zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia.
Kupujący ma prawo wnieść uwagi do warunków zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, z
zastrzeżeniem, że uczyni to bezzwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty wystawienia
Potwierdzenia Zamówienia. Brak uwag do Potwierdzenia Zamówienie w wyżej wymienionym terminie
uważa się za przyjęcie przez Kupującego warunków z Potwierdzenia Zamówienia.
W przypadku wniesienia przez Kupującego zastrzeżeń, w określonym powyżej terminie, Sprzedający
uwzględni zastrzeżenia w nowym Potwierdzeniu Zamówienia lub poinformuje Kupującego o braku
możliwości realizacji zamówienia.
Dla celów rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, uznaje się, że
miejscem wykonania kontraktu jest miejscowość Konin w Polsce, gdzie zlokalizowany jest zakład
produkcyjny Sprzedającego. Powyższe nie ogranicza jednak zobowiązania Sprzedającego do dostarczenia
przedmiotu sprzedaży do miejsca określonego w Potwierdzeniu Zamówienia.
Dostawy
Dostawy będę dokonywane w oparciu o warunki Incoterms 2010.
Podany w Potwierdzeniu Zamówienia termin realizacji dostawy jest terminem przybliżonym, nie
będącym bezpośrednim zobowiązaniem Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu
realizacji ww. terminu dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub
przeprowadzenia dostaw częściowych w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Sprzedającego
(awarii urządzeń produkcyjnych, opóźnień w dostawach surowców, zdarzeń pogodowych, strajków,
zdarzeń drogowych i innych sytuacji nie wynikających bezpośrednio z winy Sprzedającego), przy czym
zmiany terminu dostawy bądź zrealizowanie dostaw częściowych, nie traktuje się jako niewykonanie
umowy z winy Sprzedającego i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio
bądź bezpośrednio z takiego zdarzenia.
Dostawy mogą być realizowane całościowo lub częściowo. Ze względu na specyfikę produkcji
aluminiowych produktów walcowanych różnice w ilości +/-10% są dopuszczalne i nie mogą być powodem
odmowy przyjęcia towaru. Wymienione wyżej różnice ilościowe mogą dotyczyć całego zamówienia,
poszczególnych jego części, asortymentów i opakowań.
Materiał wyprodukowany zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia powinien być odebrany przez
Kupującego w ustalonym terminie. W przypadku odmowy odebrania towaru w potwierdzonym terminie
lub niezrealizowaniu dostawy z winy Kupującego (tym z powodu braku płatności w potwierdzonym
terminie) Sprzedający po upływie 14 dni od potwierdzonej daty dostawy ma prawo obciążyć Kupującego
kosztami magazynowania, ubezpieczenia, specjalnego transportu oraz innymi kosztami, które
Sprzedający poniósł z winy Kupującego.
W przypadku braku odbioru materiału w terminie 60 dni od potwierdzonej daty dostawy Sprzedający ma
prawo do złomowania materiału i obciążenia Kupującego odpowiednimi kosztami.
Płatności
Płatności za towar będą dokonywane za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy
Sprzedającego w terminie wskazanym na fakturze. Za datę wykonania płatności przyjmuje się datę
wpływu należności na konto Sprzedającego. Wszelkie koszty bankowe wynikające z realizacji płatności
obciążają Kupującego.
W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie Sprzedającemu będą przysługiwały odsetki
ustawowe.
W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wykonania
dostaw oraz wstrzymania realizacji produkcji dla otwartych zleceń do czasu uregulowania należności
przez Kupującego. Wstrzymanie dostaw oraz realizacji otwartych zleceń produkcyjnych, może skutkować
długoterminową zmianą harmonogramu realizacji kontraktów, z winy Kupującego.
Żadne roszczenia Kupującego wynikające ze wzajemnych relacji w tym związane z realizacją kontraktu
nie mogą być powodem opóźnienia lub częściowych płatności wynikających ze zrealizowanych dostaw
materiału.
W przypadku zawarcia kontraktu z odroczonym terminem płatności Kupujący zobowiązuje się dostarczyć
Sprzedającemu, wszelkie dane, w tym dane finansowe, umożliwiające Sprzedającemu oceną zdolności
kredytowej Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przekazania tych danych instytucjom
finansowym w celu ubezpieczenia należności bądź refinansowania kredytu kupieckiego.
W przypadku kiedy Kupujący będzie opóźniał płatności lub gdy sytuacja finansowa Kupującego w ocenie
niezależnego podmiotu finansowego, bądź też w ocenie Sprzedającego będzie zagrażała terminowej
spłacie należności, lub gdy przeciwko Kupującemu toczy się postępowanie upadłościowe, Sprzedający ma
prawo zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego, spłaty części lub całości zadłużenia,

przedpłaty na poczet dalszych wysyłek. W przypadku braku realizacji powyższych żądań Sprzedającego,
Sprzedający ma prawo odstąpić od części lub całości kontraktu z winy Kupującego.
Zabezpieczenie ceny metalu ( Hedging )
Kontrakty zawierane w cenach stałych ( FIX) po ich formalnym potwierdzeniu przez Sprzedającego nie
będą podlegać jakimkolwiek zmianom w zakresie ilości oraz terminów dostaw. W takich przypadkach
Kupujący zobowiązany jest wyspecyfikować całość tonażu w zakontraktowanej ilości i w ustalonej między
Stronami cenie metalu oraz odebrać w uzgodnionym terminie.
W przypadku braku spełniania któregokolwiek z powyższych warunków Kupujący zostanie obciążony karą
w wysokości 100% straty jaką poniesie Sprzedający w wyniku zamknięcia instrumentów pochodnych na
Giełdzie.
Reklamacje
Sprzedający zapewnia, iż towar dostarczony do Kupującego jest zgodny ze specyfikacją techniczną
zawartą w Potwierdzeniu Zamówienia.
W przypadku braku zgodności towaru ze specyfikacją techniczną zawartą w Potwierdzeniu Zamówienia
Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
Braki ilościowe możliwe do stwierdzenia w momencie rozładunku jak również inne uszkodzenia, w tym
zamoczenie materiału, uszkodzenie opakowania, wymaga bezzwłocznego spisania przez Kupującego
protokołu z przewoźnikiem, wpisania odpowiedniej adnotacji na dokumencie przewozowym i
powiadomienie o tym Sprzedającego, bezzwłocznie jednak nie później niż 3 dni roboczych od daty
odbioru towaru.
Wady ukryte będą zgłaszane w terminie 7 dni od ich wykrycia jednak nie później niż 12 miesięcy od daty
dostawy.
Sprzedający ma prawo odrzucić reklamację w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze specyfikacją techniczną zawartą w Potwierdzeniu
Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej zgłoszenie reklamacyjne,
zawierające pełną identyfikację wyrobu, opis wady, zdjęcia, próbki, wyniki badań laboratoryjnych, oraz
inne dokumenty potwierdzające wystąpienie wady. Sprzedający może zażądać dodatkowej dokumentacji
w celu oceny zasadności reklamacji.
Sprzedający podejmuje decyzję o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 35 dni od daty jej zgłoszenia
i pełnego udokumentowania wady przez Kupującego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz sposobie jej
załatwienia Sprzedający poinformuje Kupującego. W przypadku gdy dla celów rozpatrzenia reklamacji
niezbędna jest wizyta przedstawicieli Sprzedającego, lub też przywiezienie materiału do zakładu
Sprzedającego, wówczas termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia wykonania powyższych
czynności.
W przypadku uznania reklamacji Sprzedający udzieli upustu cenowego w wielkości odpowiadającej
faktycznej wadzie wyrobu lub odbierze wadliwy towar na swój koszt. Kupującemu przysługuje również
prawo do zamówienia partii zamiennej w tej samej cenie, którą Sprzedający wyprodukuje i dostarczy w
możliwie najkrótszym terminie, uwzględniając technologię produkcji oraz moce produkcyjne
Sprzedającego.
Sprzedający gwarantuje zadeklarowane w Certyfikatach Jakości własności chemiczne i wytrzymałościowe
wyrobu do momentu przetworzenia towaru przez Kupującego, ale nie dłużej niż 24 miesiące.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które są wynikiem niewłaściwego transportu,
rozładunku lub składowania.
Taśmy (blachy) należy przewozić krytymi, suchymi i czystymi środkami transportowymi z zachowaniem
obowiązujących przepisów, zabezpieczając je przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych.
Taśmy (blachy) należy przechowywać w krytych, suchych i czystych pomieszczeniach zabezpieczając je
przed wilgocią i działaniem aktywnych chemikaliów. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby czoła
rulonów nie ulegały uszkodzeniu. Uszkodzenie powierzchni czołowej powoduje trudności przy rozwijaniu
taśmy.
Przy przechowywaniu temperatura w magazynie powinna być stała. Zmiany temperatury w magazynie
powodują, że na powierzchni taśmy skrapla się wilgoć z powietrza, wskutek działania kapilarnego między
zwojami wnika do środka i wywołuje korozję.
Wielkość roszczenia Kupującego względem Sprzedającego wynikająca z wadliwego towaru nie może
przewyższać całkowitej wartości reklamowanego towaru.
Żadne zgłoszenie reklamacyjne, toczące się postępowanie reklamacyjne czy też uznana reklamacja nie
mogą wstrzymywać płatności lub części płatności za reklamowany towar lub za inny towar sprzedany
Kupującemu.
Prawo Kontraktu
W zakresie Umów Sprzedaży i OWSiD stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym
przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym w rozstrzyganiu sporów powstałych w związku
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z Umowami Sprzedaży i OWSiD , jest Sąd Powszechny Rzeczpospolitej Polskiej Sąd Gospodarczy,
rozstrzygający spory w oparciu o polską procedurę.
Siła wyższa
W przypadku działania siły wyższej na skutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi
Sprzedający uznaje się, że Sprzedający może całkowicie lub częściowo zawiesić wykonanie zobowiązań
umownych na czas udokumentowanego działania siły wyższej.
Za okoliczności siły wyższej uważa się okoliczności, które powstały po zawarciu kontraktu na skutek
nieprzewidzianych i nieodwracalnych przez Sprzedającego zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, jak:
wojna, pożar, awaria, strajk, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia o
charakterze losowym. Działanie siły wyższej w okresie dłuższym niż 6 miesięcy upoważnia każdą ze stron
do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji z tego tytułu.

