
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU MODERN METAL Sp. z o. o. 

§ 1 DEFINICJE 

Pojęcia używane w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu, o ile 

pisane są wielką literą posiadają następujące znaczenia:  

1.1 MM - MODERN METAL Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. 

Firmowa 3A, 45-594 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru    

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000569983, NIP: 7543096539, REGON: 

36181751, o kapitale zakładowym w wysokości 740.000,00 

złotych;  

1.2 OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stosowane przez MM;  

1.3 Umowa – oznacza pisemną umowę dotyczącą dostawy 

Produktów zawartą przez MM i Dostawcę;  

1.4 Produkt – surowiec, towar, wyrób albo usługa będące 

przedmiotem zakupu na podstawie Umowy lub Zamówienia;  

1.5 Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają 

zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową, nie będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny dokonująca przeniesienia własności Produktu lub 

świadcząca usługę na rzecz MM;  

1.6 Strona – oznacza MM albo Dostawcę;  

1.7 Strony – oznacza obie Strony jednocześnie;  

1.8 Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez MM u 

Dostawcy;    

1.9 Specyfikacja Techniczna – dokument ustalający wymagania 

techniczne, jakie ma spełniać Produkt.  

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1  OWZ stanowią integralną część wszystkich Zamówień lub 

Umów dotyczących dostaw Produktów MM przez  Dostawcę.  

2.2  Strony – w braku innych postanowień Umowy lub Zamówienia 

– przyjmują za wiążące dokonywanie  porozumień, celem 

wykonania Umowy  lub Zamówienia w   drodze pisemnej lub 

e-mail. 

2.3  OWZ mają zastosowanie, o ile w Zamówieniu lub Umowie nie    

       postanowiono wyraźnie inaczej.  

2.4  Postanowienia sprzeczne lub odmienne od tych wskazanych     

        w  OWZ, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży lub   

        dostawy Dostawcy, są dla MM wiążące tylko wtedy, gdy    

        zostaną przez nią wprost potwierdzone.  

2.5 W przypadku rozbieżności postanowień OWZ z 

postanowieniami Zamówienia MM lub postanowieniami 

Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, 

następnie Zamówienia, następnie OWZ.  

2.6  Przystąpienie Dostawcy do realizacji Zamówienia MM     

       równoznaczne jest z akceptacją treści Umowy lub  Zamówienia     

       oraz OWZ.  

§ 3 ZAWARCIE UMOWY 

3.1     Strony zawierają umowę w wyniku:  

3.1.1 Złożenia Zamówienia przez MM oraz jego niezwłocznym 

potwierdzeniu w formie pisemnej/e-mail lub milczącej 

akceptacji Dostawcy, jeżeli Strony pozostają w stałych 

stosunkach gospodarczych albo przez jego faktyczne 

wykonanie, przynajmniej w części. Strony ustalają, że 

Zamówienie stanowi samodzielną ofertę MM i określa w 

sposób kompleksowy warunki umowy między Stronami, z 

wyłączeniem wcześniejszych ustaleń Stron. Zamówienie 

może zostać przyjęte przez Dostawcę wyłącznie bez zmian 

lub zastrzeżeń. W przypadku zastrzeżeń Dostawcy do 

warunków zamówienia, Dostawca obowiązany jest wyraźnie 

odmówić realizacji zamówienia i wskazać swoje uwagi. W 

przypadku ich uznania zostaną one zawarte w nowym 

Zamówieniu MM;  

3.1.2  Zawarcia Umowy.  

3.2    Dostawca jest upoważniony do podzlecania prac w ramach  

procesu produkcyjnego oraz transportu Produktów.   

Dostawca odpowiedzialny będzie jak za własne działanie lub  

zaniechanie za działania i zaniechania podmiotów, z których 

pomocą zobowiązanie wykonywa lub którym te 

zobowiązanie powierza.  

§ 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1    Cena określona w Zamówieniu lub Umowie ma charakter   

           stały, ryczałtowy, o ile nie zastrzeżono inaczej, ceny   

            wynikające z Umowy lub Zamówienia są cenami netto i   

            zostaną powiększone o aktualnie obowiązującą na dzień   

            wystawienia faktury stawkę podatku VAT. Cena                

            obejmuje w szczególności:  

4.1.1  Wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej Umowy lub   

            Zamówienia; 4.1.2   Koszty opakowania, etykiet,  

4.1.3 Wszelkie obowiązki podatkowe i inne opłaty związane z 

Produktem, z wyłączeniem obowiązków podatkowych 

ciążących na MM z mocy     przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

4.1.4  Koszty transportu.   

§ 5 WARUNKI DOSTAWY 

5.1 Dostawa towaru będzie realizowana do miejsca przeznaczenia 

       wskazanego w Zamówieniu lub Umowie według reguły DDP 

       zgodnie z  Incoterms 2010.   

5.2 Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania    

       MM  o wszelkich opóźnieniach w dostawie lub zagrożeniach w    

       dochowaniu umownego terminu dostawy.   

5.3  Dostawca opakuje Produkty według wskazań MM, a jeżeli   

        takich  nie było, zgodnie z właściwościami Produktu w sposób    

        zapewniający jego   nienaruszalność w czasie transportu.   

5.4 Odbiór Produktu oraz zapłata ceny sprzedaży nie stanowi 

potwierdzenia co do jakości i ilości dostarczonego Produktu 

oraz  jego zgodności z Zamówieniem lub Umową. MM 

zobowiązany jest  do poinformowania Dostawcy o 

niezgodności dostarczonego  Produktu z Zamówieniem lub 

Umową niezwłocznie po jej   ujawnieniu.   

5.5  Dostawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia, co do   

        ilości, wartości i w terminie wskazanym przez MM w   

         zamówieniu. 

5.6  Brak odpowiedzi Dostawcy w terminie 3 dni od złożenia  

        zamówienia przez MM poczytuje się za zgodę Dostawcy. 

5.7  Jeżeli Dostawca nie wykona zamówienia w ilości i w terminie  

wskazanym przez MM, zobowiązany jest do pokrycia wszelkich   

kosztów, które MM poniosło w związku z nieterminową 

realizacją  zamówienia.  

5.8  MM przekaże Dostawcy kwotę poniesionych przez MM  

        dodatkowych kosztów, o które Dostawca pomniejszy fakturę   

        VAT. 

§ 6 ZAPEWNIENIA 

6.1 Dostawca zapewnia, że dostarczone Produkty są wolne od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadają 



Specyfikacji Technicznej i innym dokumentom przekazanym 

przez MM w związku z Umową lub Zamówieniem, a także – 

jeżeli Dostawca przekazał - próbkom, na podstawie których 

MM złożył Zamówienie lub zawarł Umowę. Dostawca 

zapewnia, że Produkty zostały wykonane w najwyższych 

standardach jakościowych przy zachowaniu obowiązujących 

wymogów prawnych oraz wiedzy technicznej.  

§ 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1     Dostawca może udzielić MM gwarancji na zasadach   

           określonych w Umowie lub Zamówieniu lub w załączonej    

          dokumentacji gwarancyjnej.   

7.2 Postanowienia ewentualnej gwarancji nie ograniczają   

      uprawnień MM wynikających z przepisów ogólnych w tym   

      dotyczących rękojmi, z zastrzeżeniami ustalonymi poniżej:  

7.3 W przypadku stwierdzenia wady przez MM, w tym wady   

       fizycznej (w szczególności niezgodności Produktu z   

       Zamówieniem lub Umową) lub prawnej, domniemywa się, że   

       wada lub jej przyczyna wynika z działania Dostawcy;  

7.4 W przypadku stwierdzenia wady zgodnie z pkt 7.3 powyżej, na  

       Dostawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż wada nie   

       wystąpiła z przyczyn  po stronie Dostawcy, na swój koszt.  

7.5 W przypadku złożenia przez MM reklamacji, Dostawca    

       zobowiązany jest:  

7.5.1 Do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Producenta o    

         sposobie jej rozpatrzenia w terminie niezwłocznym, jednak    

         nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia 

otrzymania reklamacji.  

7.5.2  Dostarczenia w tym samym terminie dokumentacji po  

           reklamacyjnej, wskazanej przez MM w reklamacji.  

7.6     W przypadku stwierdzenia, że Produkty posiadają wadę, MM  

          posiada uprawnienie do złożenia oświadczenia – wedle   

          własnego wyboru - o:   

7.6.1.1 Obniżeniu ceny Produktów o kwotę ustaloną z Dostawcą   

            (obniżenie nastąpi na skutek wystawienia korekty do   

            faktury) albo  

7.6.2   Wymianie Produktów na nowe nieposiadające wady w   

            terminie ustalonym z Dostawcą albo  

7.6.3    Usunięciu wady Produktów albo  

7.6.4    Odstąpieniu od Umowy.   

7.6.5    W przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu,  

              niezależnie od wykonania uprawnień wynikających z   

              gwarancji lub rękojmi, Dostawca jest odpowiedzialny za    

              naprawienie szkody na zasadach   ogólnych w pełnej   

              wysokości, poniesionej przez MM wskutek istnienia                   

              wady  Produktów, w tym w sposób szczególny:   

7.6.5.1  Wszelkich kosztów wynikających z konieczności odbioru   

                wadliwych  Produktów  i  przesłanie   

                nowych  lub naprawionych Produktów  dla klientów   

                lub kontrahentów MM,  

7.6.5.2   Poniesionych wszelkich kosztów wynikających z użycia   

                wadliwego Produktu w procesie produkcyjnym, w tym kar   

                umownych, kosztów  wynikających z reklamacji, kosztów    

                wyprodukowania  nowych  produktów względem   

                klientów lub kontrahentów  Producenta.  

§ 8 PRÓBKA 

8.1 MM zastrzega sobie prawo żądania wytworzenia i  dostarczenia 

przez Dostawcę, bez dodatkowego  wynagrodzenia, w ramach 

ceny 

         określonej  Zamówieniem lub Umową, próbki Produktu 

wytworzonej przez Dostawcę w ramach tego samego cyklu 

produkcyjnego i o tej   samej specyfikacji co zamówiona partia 

Produktu (dalej „Próbka rozjemcza”). W przypadku większych 

zamówień dostarczanych partiami, Dostawca zastrzega sobie 

praw żądania Próbki rozjemczej do każdej partii Produktu. 

Próbka rozjemcza będzie odpowiednio opakowana i 

zabezpieczona przez Dostawcę w celu zachowania właściwości 

Produktu oraz ograniczenia możliwości                 

niekontrolowanej   ingerencji stron lub osób trzecich w tą 

próbkę. W przypadku sporu stron co do wadliwości Produktu 

lub ich przyczyn, MM będzie uprawniona    do przekazania 

próbki do badania niezależnemu laboratorium w celu 

jednoznacznego określenia odpowiedzialności Dostawcy za 

wadę Produktu. W przypadku ustalenia odpowiedzialności 

Dostawcy za wadę Produktu, Dostawca zwróci na rzecz MM 

pełne koszty badania    Próbki rozjemczej.   

§ 9 PRODUKTY WYTWARZANE POD MARKĄ MM 

9.1    Niniejsza część OWZ znajduje zastosowanie wyłącznie w  

        przypadku wytwarzania przez Dostawcę  będącego   

        producentem, Produktów pod marką MM.   

 9.2   MM oświadcza, że posiada pełnię praw majątkowych do  

          nazwy, symboli, logo, znaków towarowych, etykiet, nazw   

          handlowych oraz innych  elementów własności intelektualnej   

          i w tym zakresie upoważnia Dostawcę do wykorzystania ich   

         wyłącznie w zakresie realizacji umowy.  

9.3   Strony zgodnie postanawiają, że udostępnienie Specyfikacji   

          Technicznej i innych dokumentów będzie następowało   

          nieodpłatnie, jeżeli nic innego nie wynika z Umowy lub   

          Zamówienia. Udostępnienie informacji będzie następowało   

          na każde wezwanie Dostawcy, w języku polskim lub języku   

         angielskim w terminie ustalonym przez Strony.  

9.4   Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność   

          Produktów z przedstawioną Specyfikacja Techniczną i   

          Przedstawianymi dokumentami oraz za oznakowania   

          Produktów – jeżeli taki obowiązek wynika z Umowy lub   

          Zamówienia - zgodnie z uzgodnionymi z MM wzorami etykiet.  

9.5  Dostawca jest zobowiązany do opatrywania Produktu  

        etykietami zgodnie z wytycznymi MM. Dostawca nie ma prawa   

        ingerowania w treść   ani formę etykiet.  

9.6 Produkty wytwarzane pod marką MM będą dostarczane  

       wyłącznie MM.    

9.7 Przy podejrzeniu wady wytwórczej Produktu, Dostawca 

zobowiązany jest współpracować z MM w celu wyjaśnienia 

przyczyn i usunięcia niezgodności oraz wdrożenia zaleconych 

działań korygujących, ustalenia zakresu oraz wysokości 

poniesionej szkody, a także podmiotu  odpowiedzialnego za jej 

naprawienie.   

§ 10 OPŁATA 

10.1 Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, w 

przypadku odstąpienia od zamówienia z winy Dostawcy, MM 

będzie uprawniona do naliczenia opłaty w wysokości  0,5 % 

wartości Zamówienia, co nie wyklucza roszczenia MM 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  

§ 11 POUFNOŚĆ 

11.1 Dostawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich informacji i dokumentów otrzymanych od MM w 

związku z realizacją    Umowy lub Zamówienia. Wszelkie takie 

dokumenty i informacje uważa się za tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11    ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

11.2 Za informacje poufną Strony uznają w szczególności ilość, 

rodzaj, informacje o własnych recepturach/technologiach, 



składzie, strukturze,   sposobie wytworzenia zamawianych 

Produktów, dokumenty potwierdzające określone właściwości 

lub pozwalające wprowadzić Produkt do   obrotu, w tym 

szczególnie karty techniczne, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, atesty, świadectwa homologacji, karty 

charakterystyki,   warunki handlowe.  

§12 W przypadku ujawnienia lub wykorzystania w niedozwolony 

sposób informacji i dokumentów, które uznawane są za 

tajemnicę przedsiębiorstwa MM, Dostawca będzie 

obowiązany do zapłaty opłaty odszkodowawczej w 

wysokości 300.000,00 PLN  (trzysta tysięcy  złotych 00/100) 

za każdy przypadek naruszenia. Modern Metal może, w 

przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość 

kary umownej, dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 

na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.  

§ 13 DANE OSOBOWE 

13.1 Administratorem danych osobowych jest MODERN METAL Sp. 

z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Firmowa 3A, 45-594 Opole, tel. 

77 455 70 70, e-mail: info@modernmetal.eu. Dane będą 

przetwarzane w celu wykonania umowy, jej rozliczenia oraz 

ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń.  

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 

pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) a także 

do ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi 

uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dodatkowo 

dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. 

przesyłania przez MM informacji o nowych produktach, 

wydarzeniach branżowych oraz o działaniach promocyjnych 

MM. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu 

wysyłania tych informacji będzie prawnie uzasadniony interes 

MM tj. marketing bezpośredni. Podanie danych jest 

warunkiem realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej 

zawarcie. Dostawca może dodatkowo wyrazić zgodę w 

Umowie lub Zamówieniu na przesyłanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane 

przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do 

czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku 

wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną dane będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody. MM może angażować do przetwarzania danych 

osobowych w jego imieniu zewnętrznych dostawców usług 

(np. podmioty świadczące usługi księgowe, dystrybucyjne, 

wsparcie IT). Każdej osobie przysługuje prawo do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach 

marketingowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.   

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1 MM wskazuje następujące dane, celem umożliwienia   

         kontaktu z Dostawcą:  

14.1.1 Pisemny – na adres siedziby MM;  

14.1.2 E-mail – biuro@modernmetal.eu  

14.2 Dostawca przy pierwszym złożonym Zamówieniu lub zawarciu 

Umowy z MM zobowiązuje się do podania adresu siedziby 

przedsiębiorstwa lub innego do korespondencji oraz adresu e-

mail, które będą wykorzystane przy dalszym kontakcie Stron.   

14.3 W przypadku zmian danych kontaktowych wskazanych w pkt 

14.1 i 14.2, Strony zobowiązują się przekazać aktualne dane w 

terminie 7 dni, w przypadku zaniechania tego obowiązkowi, 

kontakt dokonany na wskazane dotychczas dane, uznany 

zostanie za skuteczny.  

14.4 Nieważność, w całości lub w części jakiegokolwiek 

postanowienia Zamówienia, Umowy lub OWZ nie wpływa na 

ważność ich pozostałych postanowień.  

14.5 Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z Zamówienia lub Umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody MM.  

14.6 Do Zamówienia lub Umowy mają zastosowanie polskie   

         przepisy prawa materialnego oraz procesowego.  

14.7 Wszelkie spory powstałe w związku z Zamówieniem lub   

         Umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby   

         MM.  

14.8 W przypadku stosowania OWZ w innym języku niż język polski, 

polska wersja językowa będzie rozstrzygająca w razie 

ewentualnych rozbieżności.  

14.9 Do Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.).  

§ 15 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY OWZ 

15.1 OWZ obowiązują od 14 dnia od dnia ich opublikowania na      

         stronie internetowej www.modernmetal.eu.  

15.2 Do Umowy lub Zamówienia zastosowanie mają OWZ w wersji   

         obowiązującej w momencie zawarcia każdego z nich.  

15.3 MM przysługuje uprawnienie do zmian OWZ poprzez 

umieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej 

www.modernmetal.eu.  

 

 

 


