
 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BSK RETURN S.A. 

§ 1 
1. Sprzedaż przez BSK Return S.A. (dalej 

również: Dostawca) Towarów odbywa 
się zgodnie z niniejszymi ogólnymi 
warunkami sprzedaży (dalej OWS), 
które mają zastosowanie do umów lub 
zamówień. Szczególne warunki 
sprzedaży Towarów mogą być 
określone w odrębnej Umowie.  

2. Towarem w rozumieniu niniejszych 
OWS są wyroby hutnicze sprzedawane 
przez BSK Return S.A.  

3. Dostawca realizuje dostawę Towarów 
na rzecz Zamawiającego (Odbiorca) na 
podstawie złożonego przez 
Zamawiającego w formie pisemnej lub 
elektronicznej zamówienia na 
warunkach wskazanych przez 
Zamawiającego zamówieniu 
potwierdzonym przez Dostawcę. Jeżeli 
potwierdzenie zamówienia zawiera 
zmiany lub uzupełnienia, strony wiąże 
zmodyfikowana treść zamówienia. 

4. W przypadku gdy potwierdzenie 
zamówienia zawierać będzie zmiany lub 
uzupełnienia zamówienia, Strony wiąże 
zmodyfikowana treść zamówienia, 
chyba że Odbiorca w terminie 2 dni od 
otrzymania potwierdzenia zgłosi w 
formie pisemnej uwagi lub złoży w 
formie pisemnej oświadczenie, że 
odstępuje od realizacji zamówienia. 
Odbiór towaru przed upływem 
dwudniowego terminu na zgłoszenie 
uwag jest jednoznaczny z akceptacją 
przez Odbiorcę zmodyfikowanej treści 
zamówienia. Zgłoszenie przez Odbiorcę 
zmian warunków dotyczących 
zamówienia wiąże Dostawcę, o ile 
zmiany te zostały zaakceptowane przez 
Dostawcę w formie pisemnej. Złożenie 
nowych warunków wykonania 
zamówienia lub zmiana warunków 
zamówienia Dostawcy stanowi nową 
ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego, bez względu na 
okres pozostawania Dostawcy z 
Odbiorcą w stosunkach handlowych i 
wymaga pisemnego potwierdzenia 
przez Dostawcę. Datą zawarcia umowy 

jest data potwierdzenia zamówienia 
przez Dostawcę. 

5. Warunki dostawy Towaru określają 
każdorazowo poszczególne warunki 
Umowy – w szczególności formuły 
Incoterms 2020, z zastrzeżeniem, że 
prawo własności Towarów przechodzi 
na Zamawiającego z chwilą całkowitej 
zapłaty ceny za Towar, a ryzyko utraty 
lub uszkodzenia Towaru przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą załadunku 
Towaru. 

6. Do ustalenia wykonania umowy i jej 
rozliczenia przyjmuje się pomiar wagi 
Towarów według wskazań wagi 
Dostawcy przy przyjęciu Towaru przez 
przewoźnika. Dopuszcza się tolerancję 
w zakresie wagi +/- 10% w stosunku do 
treści umowy lub zamówienia. 
 

§ 2 
1. Określone w OWS ceny są cenami 

jednostkowymi netto.  
2. Dostawca zastrzega sobie prawo do 

jednostronnej zmiany cen Towaru po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Odbiorcy. 

3. Odbiorca zobowiązany jest do 
dokonywania płatności za dostawy w 
terminach wynikających z 
wystawionych faktur.  

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona 
płatności w ww terminie, Dostawcy  
przysługują odsetki umowne za czas 
opóźnienia, chociażby Dostawca nie 
ponosił żadnej szkody i chociażby 
opóźnienie było następstwem 
okoliczności, za które Zamawiający nie 
ponosił odpowiedzialności.  Odsetki za 
opóźnienie będą naliczane w wysokości 
odsetek maksymalnych w stosunku 
rocznym zgodnie z art. 359 Kodeksu 
cywilnego.  

5. Bez względu ustalony sposób płatności, 
zapłata ceny nie będzie uważana za 
zrealizowaną, dopóki rachunek 
bankowy Dostawcy nie zostanie 
nieodwołalnie uznany pełną kwotą 
ceny. 
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6. Dostarczony Towar pozostaje 
własnością Dostawcy do dnia 
dokonania zapłaty pełnej ceny, co nie 
zwalnia Odbiorcy od ponoszenia za 
niego odpowiedzialności. 

7. Zamawiający nabywający od Dostawcy 
Towar wymieniony w załączniku nr 11 
do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług (dalej: 
ustawa o VAT) gwarantuje, że na dzień 
zobowiązania do zakupu Towarów od 
Dostawcy, w tym na dzień udzielenia 
gwarancji, poręczeń, realizacji 
płatności, czy dzień odbioru Towaru od 
BSK Return S.A. jest podatnikiem, o 
którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, 
zarejestrowanym jako podatnik VAT 
czynny.  

8. Jeżeli Zamawiający naruszy 
postanowienia punktu 7 powyżej i nie 
udowodni Dostawcy zarejestrowania 
jako podatnik VAT czynny, Zamawiający 
będzie zobowiązany do zapłaty 
należności wynikającej z faktury 
korygującej wystawionej przez BSK 
powiększonej o podatek VAT wraz z 
odsetkami liczonymi od dnia 
wymagalności podatku VAT. 
 

§ 3 
1. W przypadku opóźnień w regulowaniu 

płatności za dostarczony Towar, 
Dostawca jest uprawniony wedle 
własnego wyboru do wstrzymania 
dalszych dostaw lub odstąpienia od 
umowy z Zamawiającym bez 
ponoszenia skutków prawnych i 
finansowych. 

2. W sytuacji, gdy Strony ustaliły dla 
Zamawiającego wysokość kredytu 
kupieckiego, którego udziela mu 
Dostawca, łączna wartość wymagalnych 
i niewymagalnych zobowiązań 
Zamawiającego wobec Dostawcy nie 
może przekraczać wysokości 
udzielonego kredytu kupieckiego. W 
przypadku, gdy wymagalne i 
niewymagalne zobowiązania 
Zamawiającego osiągną wysokość 
przyznanego mu kredytu kupieckiego, 

Dostawca zastrzega sobie prawo 
wstrzymania realizacji dalszych dostaw. 
Dalsze dostawy Towarów mogą być 
realizowane po przedłożeniu 
dodatkowego zabezpieczenia lub 
ubezpieczenia wierzytelności.   

3. Dostawca zastrzega sobie prawo 
zmniejszenia lub całkowitego uchylenia 
kredytu kupieckiego, jeżeli Dostawca 
uzna to za konieczne. Podstawą do 
uchylenia lub zmniejszenia kredytu 
kupieckiego jest powzięcie przez 
Dostawcę wiadomości o zmianie stanu 
finansowego Zamawiającego, która to 
zmiana ma charakter negatywny lub 
pogorszeniu się wypłacalności 
Zamawiającego, a także inne 
okoliczności, które mogą budzić po 
stronie Dostawcy obawy co do 
wiarygodności finansowej i 
wypłacalności Zamawiającego oraz z 
innych przyczyn, które Dostawca uzna 
za istotne.  

4. W przypadku uchylenia kredytu 
kupieckiego Dostawca ma prawo żądać 
uregulowania należności za zamówiony 
Towar w formie przedpłaty. 

5. Zmiana wysokości kredytu kupieckiego 
lub jego uchylenie następuje od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego 
informacji o zmianach dotyczących 
wysokości kredytu kupieckiego.  
 

§ 4 
Z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy Dostawca może ponosić 
odpowiedzialność na zasadach przewidzianych 
w kodeksie cywilnym i niniejszych OWS. 
 

§ 5 
W sytuacjach niezależnych od Dostawcy, 
Dostawca może odstąpić od umowy, względnie 
dostarczyć mniejsze ilości towarów niż 
wynikające ze złożonego zamówienia i jego 
potwierdzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tego tytułu. 
 

§ 6 
1. Dostawca ma prawo przenieść 

wierzytelność przysługującą mu 
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względem Odbiorcy na osobę trzecią 
bez zgody Odbiorcy, powiadamiając o 
tym Odbiorcę. 

2. Zamawiający nie ma prawa do 
potrącenia jakichkolwiek należności 
Dostawcy z zobowiązaniami 
Zamawiającego wynikającymi  
z zawartych umów lub zamówień. 
   

§ 7 
1. W przypadku, gdy Zamawiający nie 

odbierze Towaru w terminie 
wskazanym w umowie, lub jeśli 
powiadomiony przez Dostawcę o 
zamiarze wysyłki Towarów nie 
potwierdzi gotowości do ich obioru we 
wskazanym przez Dostawcę terminie, 
wówczas Dostawca jest uprawniony - 
wedle swego wyboru - do wskazania na 
piśmie ponownego termin wysyłki, lub 
wystawienia faktury za sprzedaż 
Towarów, lub składowania Towarów na 
wyłączny koszt i ryzyko Odbiorcy oraz 
obciążenia Odbiorcy kosztami 
składowania, lub odstąpienia od 
Umowy w całości lub w części i żądania 
od Odbiorcy  naprawienia szkody w 
wysokości obejmującej między innymi 
różnicę pomiędzy ceną za Towary 
uzgodnioną z Zamawiającym a ceną, za 
którą Towary zostały sprzedane innemu 
nabywcy, lub przeznaczyć Towary do 
złomowania i żądać od Odbiorcy zapłaty 
ceny pomniejszonej o wartość złomu 
określoną przez Dostawcę. 

2. W przypadku nie odebrania towaru  
w ciągu 7 dni od daty powiadomienia  
o możliwości odbioru Dostawca ma 
prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami 
składowania w wysokości 1 % wartości 
dostawy za każdy dzień składowania. 

 
§ 8 

Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę karą 
umowną w wysokości 50% wartości 
zamówionego Towaru, w przypadku, gdy 
Odbiorca odstąpi od umowy po jej zawarciu,  
a Dostawca zrealizował, jest w trakcie realizacji 
lub poniósł nakłady finansowe na realizację 
umowy. Żądanie zapłaty kary umownej nie 

pozbawia Dostawcy prawa dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 
1. Na dostarczone Zamawiającemu 

Towary Dostawca udziela gwarancji na 
warunkach określonych w niniejszych 
OWS.   

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za 
wady Towarów przez okres 6 miesięcy 
od daty załadunku danej partii towaru 
do Odbiorcy. Poza gwarancją udzieloną 
w niniejszych OWS, Dostawca nie 
ponosi odpowiedzialności za wady 
Towarów z innych tytułów. 

3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne jest 
wyłączona. 

4. Dostawca nie poznosi 
odpowiedzialności za korozję, erozję 
lub inne wady powierzchniowe Towaru 
powstałe w związku z niewłaściwym 
magazynowaniem Towaru lub 
nieprawidłowym zabezpieczeniem 
Towaru, w tym niewłaściwym 
zabezpieczeniem towarów w 
transporcie.    

5. Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia 
Towaru niezwłocznie po jego odbiorze. 
Wady Towaru Odbiorca zobowiązany 
jest zgłosić Dostawcy bez zbędnej 
zwłoki zaraz po ich wykryciu, pod 
rygorem utraty uprawnień związanych z 
wadami Towaru, przy czym: a) wady 
widoczne, takie jak niedobór ilościowy, 
wady powierzchniowe, błędne średnice 
itp. – nie później niż w ciągu 24 godzin 
od odbioru Towaru; b) wady ukryte 
towaru w ciągu 2 dni od ujawnienia się 
wady jednakże nie później niż w 
terminie 30 dni od daty załadunku do 
przewozu wadliwej partii Towaru, pod 
rygorem utraty wszystkich uprawnień 
związanych z wadami Towaru. 

6. Dostawca nie będzie rozpatrywał 
reklamacji jakościowych w przypadku 
wyrobów, których identyfikacja 
pochodzenia jest niemożliwa z uwagi na 
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dokonaną przez Odbiorcę obróbkę lub 
przetworzenie. 

7. W przypadku reklamacji jakościowych 
wszelkie koszty związane z 
testowaniem towaru przez Odbiorcę 
bez uzgodnienia z Dostawcą ponosi 
Odbiorca. 

8. W razie stwierdzenia przez Dostawcę 
istnienia wad Towarów, za które ponosi 
odpowiedzialność, Dostawca usunie 
wadę, wedle swojego wyboru, poprzez: 
a) odbiór wadliwego Towaru od 
Odbiorcy za zwrotem zapłaconej ceny 
lub anulowaniem należności,  
b) wymianę wadliwego Towaru na 
Towar wolny od wad w najbliższym 
możliwym terminie. Dostawca może 
wedle swego wyboru usunąć wadę 
przez odpowiednie obniżenie ceny. 
Wykonanie przez Dostawcę powyższych 
obowiązków wyczerpuje 
odpowiedzialność za wady Towaru  
z jakiegokolwiek tytułu. 

9. Dopuszcza się pęknięcia na czołach 
prętów w gatunkach 41Cr4 i 
42CrMo(S)4. Dopuszczalna głębokość 
pęknięć wynosi 1xd (gdzie d = średnica) 

10. Zakres odpowiedzialności Dostawcy w 
związku z dostawą Towaru wadliwego 
ogranicza się do wyłącznie do 
wynikającej z umowy wartości 
wadliwych wyrobów. Dostawca nie jest 
również odpowiedzialny za jakiekolwiek 
szkody spowodowane przez produkty 
wytwarzane przez Odbiorcę z Towaru 
dostarczonego przez Dostawcę, ani 
produktów, których taki Towar stanowi 
część. W przypadku ewentualności 
ponoszenia przez Dostawcę, w 
stosunku do jakiejkolwiek osoby 
trzeciej, odpowiedzialności za szkodę 
majątkową i niemajątkową opisaną w 
powyższym akapicie, Odbiorca 
zabezpieczy i ochroni Dostawcę przed 
powyższą odpowiedzialnością. Jeżeli 
osoba trzecia zgłosi roszczenie z tytułu 
szkody opisanej w niniejszym punkcie w 
stosunku do jednej ze stron umowy, 
strona ta niezwłocznie poinformuje o 
tym drugą stronę na piśmie. Żadna ze 

stron nie będzie ponosić 
odpowiedzialności w stosunku do 
drugiej strony za koszty przerobu, straty 
produkcyjne, utratę zysku, stratę w 
korzystaniu, utratę umów lub 
jakąkolwiek inna stratę wtórną lub 
niebezpośrednią jakiegokolwiek 
rodzaju. 

11.  Zgłoszone reklamacje czy to ilościowe 
czy to jakościowe nie zwalniają 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty za 
Towar.  
 

§ 10 
1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności 

za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Zamówienia w całości lub  

w części, jeżeli wystąpią okoliczności 

„siły wyższej”. 

2. Siła wyższa jest rozumiana jako 

zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

którego strona nie mogła przy 

dochowaniu należytej staranności 

przewidzieć lub zapobiec, które 

częściowo lub całkowicie uniemożliwia 

realizację Zamówienia, takie jak wojna, 

pożar, strajk, embargo, epidemia, 

blokady dróg oraz inne sytuacje 

uniemożliwiające transport drogami 

publicznymi, nadzwyczajne zdarzenia 

meteorologiczne oraz niedobory 

materiałów i surowców.  

3. Jeżeli wskutek wystąpienia siły wyższej 

Dostawca nie będzie w stanie 

częściowo lub całkowicie wykonać 

któregoś z podjętych zobowiązań, musi 

niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie drugą stronę. 

 
§ 11 

1. Wszelkie spory wynikające z zawarcia, 
wykonania i dochodzenia roszczeń  
z niniejszej umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo ze względu na 
siedzibę Dostawcy.  
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2. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
3. W przypadku ewentualnych 

sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy 
postanowieniami OWS,  
a warunkami zakupu stosowanymi 
przez Zamawiającego pierwszeństwo 
mają postanowienia zawarte  
w niniejszych OWS. 

4. Odpowiedzialność kontraktowa  
i deliktowa Dostawcy ze wszystkich 
tytułów, w tym z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy 
oraz z tytułu gwarancji ograniczona jest 
do 100% wartości danej umowy lub 
zamówienia.  

5. Dostawca nie ponosi jednak 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
szkody pośrednie, ani za utracone 
korzyści Zamawiającego, tj. utratę 
produkcji, utratę spodziewanego zysku, 
utratę klienta, zamówienia itp. 
 

§ 12 
Treść zamówienia wraz z potwierdzeniem 
zamówienia stanowią treść umowy zawartej 
pomiędzy stronami. Niniejsze Ogólne Warunki 
Sprzedaży stanowią integralną część każdej 
umowy.  
 

§ 13 
Niniejsze OWS obowiązują od dnia 10 marca  
2022 roku. Z tym dniem tracą moc 
obowiązującą wszelkie wcześniejsze warunki, 
postanowienia i instrukcje w tym zakresie  
w zakresie Umów zawartych po ww. terminie. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

https://www.bskreturn.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/rodo-obowiazek-informacyjny-sprzedaz-stali.pdf

