
Ogólne Warunki Zakupu Złomu  
(OWZZ)  

 
BSK Return S.A. w Zawierciu ul. Towarowa 22, 42 – 400 Zawiercie, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000290396, NIP 649 – 20 – 64 – 479, Regon 
270164519 oraz Wtórmet – Radzionków spółka z o.o. w Radzionkowie 
ul. Nałkowskiej 6, 41 – 922 Radzionków, KRS 0000127497, NIP 912-167-54-57, 
REGON 93203632 (zwani w dalszej części „Kupującym”) mają zastosowanie do 
każdej transakcji zakupu od Dostawców złomu stalowego, złomu 
akumulatorowego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także 
wszelkich innych odpadów (zwanych w dalszej części „złomem”) 
 
1. OWZZ stanowią integralną część zamówień oraz zawieranych z Dostawcami 

umów w przedmiocie zakupu złomu.  
2. Strony umowy w drodze negocjacji ustalają wszelkie istotne warunki umowy 

bądź zamówienia. Po uzgodnieniu warunków, strony zwierają umowę albo 
Kupujący prześle Dostawcy zamówienie przy użyciu poczty elektronicznej na 
wskazany podczas negocjacji adres e-mail. Brak niezwłocznego sprzeciwu ze 
strony Dostawcy oznaczać będzie akceptację uzgodnionych warunków 
przesłanych Dostawcy w formie zamówienia. 

3. Cena złomu zostanie każdorazowo określona w zamówieniu lub umowie. 
W razie rozbieżności lub wątpliwości co do ceny, wiążącą jest cena wynikająca 
z cennika Kupującego na dzień złożenia zamówienia. 

4. Ostateczna waga i klasa jakościowa dostarczonego przez Dostawcę złomu 
zostanie ustalona w oparciu o wagę i klasę wskazaną przez Kupującego. Za 
właściwą klasyfikację oraz segregację pozostałych odpadów przemysłowych 
odpowiedzialny jest Dostawca. 

5. Dostarczony złom nie może zawierać ponadnormatywnych (powyżej 5%) 
zanieczyszczeń betonem, masami plastycznymi, gumą, ziemią, drewnem, 
olejami i innymi substancjami niemetalicznymi itp. Złom musi być ponadto 
wolny od materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, radioaktywnych, 
a w przypadku dostaw złomu wsadowego również od pojemników 
zamkniętych. Wykrycie przez Kupującego zanieczyszczeń będzie stanowiło 
podstawę do odmowy przyjęcia całej przesyłki i jej reekspedycji na koszt 
Dostawcy. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia materiałów niebezpiecznych 
w dostawie Dostawca zostanie obciążony kwotą: 600 zł za gaśnicę, 5000 zł za 
zbiornik LPG, butle gazową > 3 kg, 10 000 zł za materiał pochodzenia 
wojskowego. 
Złom dostarczany do BSK Return nie może zawierać materiałów 
niebezpiecznych, które ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fizyczne 
lub biologiczne) mogą posiadać cechy lub postać jak poniżej: 

− materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków (w całości lub 
w częściach), oraz innych materiałów pochodzenia wojskowego, 

− zbiorników pod ciśnieniem, gaśnic, butli gazowych, zbiorników LPG, 

− zbiorników zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek 
pochodzenia; w okresie zimowym również zbiorników i naczyń wypełnionych 
wodą bądź lodem, mogących powodować eksplozje - dotyczy złomu 
wsadowego, 

− materiałów radioaktywnych, w tym w zaplombowanych zbiornikach, nawet 
wtedy, gdy nie stwierdza się żadnej znacznej radioaktywności zewnętrznej 
z powodu osłon zabezpieczających lub umiejscowienia w dostarczonej partii 
złomu, 

− materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające 
środowisku naturalnemu lub technologii produkcji stali, 

− materiałów o działaniu drażniącym, żrącym, trującym lub rakotwórczym; 

− opakowań po substancjach i produktach niebezpiecznych. 
 

Właściwości substancji niebezpiecznych oznaczone są na opakowaniu 
następującymi piktogramami: 

    
 
WYBUCHOWE           ŁATWOPALNE        GAZ UTLENIAJĄCY     GAZ POD CIŚNIENIEM            ŻRĄCE 

 

                                 
        OSTRO                   OSTRO TOKSYCZNE                    UCZULAJĄCE,                  ZAGROŻENIE DLA   
      TOKSYCZNE                                                               RAKOTWÓRCZE           ŚRODOWISKA WODNEGO 

  
6. Niezależnie od zastrzeżenia zawartego w pkt. 5, w przypadku jakiejkolwiek 

wadliwości odebranego złomu, jego niezgodności z umową lub zamówieniem, 
Dostawca naprawi szkodę poniesioną przez Kupującego (lub kontrahenta 
Kupującego) w pełnej wysokości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Dostawcy 
nie może wygasnąć wcześniej niż odpowiedzialność z tego tytułu jaką 
Zamawiający ponosi względem Odbiorcy (np. huta). 

7. Kupujący dopuszcza realizację dostaw złomu z tolerancją +/- 5% ilości 
wynikającej z zamówienia albo umowy. 

8. W przypadku niezrealizowania lub opóźnienia dostawy, Kupujący może 
obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia / 
umowy. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości poniesionej przez 

Kupującego szkody, Kupujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych.  

9. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur, do których załączony 
będzie komplet dokumentów, tj. kwit wagowy, dokument WZ oraz KPO karta 
przekazania odpadu wystawiona, zatwierdzona w systemie BDO będą płatne 
w terminie wskazanym w zamówieniu liczonym od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

10. Prawo własności złomu przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru przez 
Kupującego.  

11. Dostawca zobowiązany jest realizować dostawy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym, w szczególności, zgodnie z przepisami Prawa o odpadach.   

12. Dostawca nie może bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
przysługujących mu wobec Kupującego.  

13. Dostawa złomu odbywa się na warunkach CPT (wg INCOTERMS 2020) przy 
dostawach krajowych, w transporcie samochodowym, przy czym warunki 
dostawy wg CPT ulegają modyfikacji poprzez przeniesienie ryzyka utraty lub 
uszkodzenia towaru ze Sprzedającego na Kupującego w momencie 
dokonania jego odbioru przez Kupującego. Strony mogą ustalić odmienne 
warunki dostawy w zamówieniu,bądź umowie. 

14. W przypadku, gdy Dostawca narusza warunki zamówienia, Kupujący jest 
uprawniony w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, do 
odstąpienia od zamówienia w całości lub części ze skutkiem na przyszłość.  

15. Kupujący uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż 
Dostawca nie będzie mógł właściwie wypełnić swoich zobowiązań 
umownych. 

16. Dostawca nie jest uprawniony do dalszego zlecania całości lub części 
zamówienia osobom trzecim, chyba, że Kupujący wyrazi na to zgodę w formie 
pisemnej lub mailowej. Przepisu art. 429 k.c. nie stosuje się. 

17. Wszelkie informacje przekazane Dostawcy przez Kupującego dotyczące 
wiedzy know-how, specyfikacji, procedur, potrzeb i wszelkich technicznych 
informacji, dokumentów i danych Kupującego i jego odbiorców (np. huty) 
będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Kupujący może obciążyć Dostawcę 
karą umowną w wysokości 50 % wartości zamówienia/umowy za każdy 
przypadek naruszenia, o którym mowa w zd. 1. Jeżeli wysokość kary umownej 
nie pokryje wysokości poniesionej przez Kupującego szkody, Kupujący 
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

18. W przypadku zakupu złomu na warunkach określonych w art. 18 
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w zakresie przepisów o transgranicznym 
przemieszczaniu odpadów na obszarze Unii Europejskiej (dalej również: 
Rozporządzenie), Dostawca i Kupujący zobowiązani są - jeszcze przed 
rozpoczęciem transakcji i przemieszczeniem złomu -  do złożenia oświadczeń 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, iż  w przypadku gdy samo 
przemieszczenie lub odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem lub 
też gdy przemieszczenie będzie nielegalne, osoba, która organizuje 
przemieszczanie lub odbiorca w przypadku, gdy nie ma możliwości 
zakończenia przemieszczania odpadów lub ich odzysku, odbierze odpady 
z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób oraz w razie potrzeby 
zapewni ich składowanie w tym czasie. Dostawca zostanie obciążony karą 
umowną 200 000 PLN za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Kupującego, 
w przypadku wykorzystania danych zawartych w Załączniku VII ww 
Rozporządzenia w celu innym niż realizacja umowy/zamówienia. Jeśli 
wysokość kary umownej nie pokryje wartości szkody poniesionej przez 
Kupującego, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

19. Do wszystkich zamówień, których część składową stanowią niniejsze OWZZ, 
stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Wyłączone 
jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej 
sprzedaży towarów i Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej 
sprzedaży towarów. Wszelkie spory wynikłe z Umów pomiędzy Stronami 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Kupującego. 

20. Kupujący ma prawo zmiany niniejszych OWZZ w każdym czasie, bez podania 
przyczyny.  

21. W wykonaniu obowiązku określonego w przepisie ustawy art. 4c ustawy 
z dnia 08.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych, BSK Return S.A. informuje, że posiada status 
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust. 5 ww. 
ustawy oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17.06.2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.  

22. Niniejsze OWZZ obowiązują od dnia 05 października 2021 roku. 
 

Zawiercie, dnia 04 października 2021 roku 
 
 
 
 
 


