Warunki Odbioru Złomu – dla Zakładów Złomowych CMC Poland Sp. z o.o.
1. Odbiór złomu przez zakłady złomowe CMC Poland Sp. z o.o. (dalej: Kupujący) dokonywany jest zgodnie z
obowiązującymi u Kupującego niniejszymi Warunkami Odbioru Złomu dla Zakładów Złomowych z uwzględnieniem
wykazów Klas Złomu Stalowego Wsadowego i Niewsadowego przyjętych dla Zakładów Złomowych Kupującego,
mających zastosowanie do wszystkich zamówień na dostawę złomu stalowego składanych przez zakłady złomowe
Kupującego (dalej: łącznie określane skrótem WOZ-Z).
2. Podstawą odbioru złomu przez Kupującego jest złożenie przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia
przyjęcia do realizacji zamówienia uprzednio wystawionego przez Kupującego. Pomimo braku doręczenia
Kupującemu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego rozpoczęcie przez niego dostaw złomu –w każdym
przypadku uznaje się jako pełną akceptację wszystkich warunków zamówienia i WOZ-Z. W przypadku
sprzeczności pomiędzy treścią zawartego zamówienia a treścią WOZ-Z pierwszeństwo mają postanowienia
zamówienia.
3. Kupujący uznaje każdą osobę prowadzącą korespondencję w imieniu Sprzedającego z adresów poczty
elektronicznej wskazanych w przesłanych uprzednio do Kupującego oświadczeniach za osobę upoważnioną do
dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz oświadczeń woli w tym, do zmiany treści zawartego zamówienia. W
przypadku braku przesłania stosownego oświadczenia - za osobę upoważnioną do dokonywania w imieniu i na
rzecz Sprzedającego oświadczeń woli uznawana będzie każda osoba prowadząca korespondencję pocztą
elektroniczną w imieniu Sprzedającego.
4. Dostawy złomu winny być realizowane z tolerancją +/- 25 % zamówionej ilości, akceptacja innych ilości wymaga
pisemnej zgody Kupującego.
5. Jeżeli towar zostanie nadany do przewozu w dacie obowiązywania danego zamówienia, choćby nie dotarł w tym
okresie do Kupującego, zostanie on rozliczony zgodnie z treścią tego zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej.
W przypadku nadania złomu po dacie realizacji określonej w zamówieniu w ramach którego miał on zostać
dostarczony, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonego złomu.
6. Kupujący ma uprawnienie do zmniejszenia wolumenu zamówienia lub zawiadomienia Sprzedającego o zmianie
warunków cenowych dla dalszych dostaw jeżeli poziom realizacji dostaw w połowie terminu ukończenia
zamówienia wynosi mniej 35-55% . Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia do chwili jego
pełnej realizacji.
7. O ile w danym zamówieniu nie postanowiono inaczej dostawa towaru odbywa się na poniższych warunkach:
- DDP (wg. Incoterms 2010) – przy dostawach krajowych w transporcie kolejowym z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień WOZ-Z lub zamówienia. Warunki dostawy wg. DDP ulegają modyfikacji poprzez przeniesienie na
Kupującego obowiązku zawarcia na swój koszt umowy przewozu towaru, przy czym ryzyko utraty lub uszkodzenia
towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie dokonania jego odbioru przez Kupującego.
- CPT (wg. Incoterms 2010) - przy dostawach krajowych w transporcie samochodowym Sprzedającego. Warunki
dostawy wg. CPT ulegają modyfikacji poprzez przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru ze
Sprzedającego na Kupującego dopiero w momencie dokonania jego odbioru przez Kupującego.
- FCA (wg. Incoterms 2010) przy dostawach krajowych w transporcie samochodowym Kupującego;
8. Dostawy wagonowe mogą być realizowane jedynie na podstawie przesłanej przez Kupującego instrukcji
wysyłkowej. W przypadku nie respektowania zapisów Instrukcji wysyłkowej, lub błędnych wpisów – koszty
przewozów będą rozliczone wg 100% stawek taryfy towarowej przewoźnika z dnia nadania przesyłki do przewozu
i refakturowane na Sprzedającego;
9. Listy przewozowe przy dostawach kolejowych, a przy dostawach samochodowych również dokumenty WZ
powinny być prawidłowo wypełnione i zawierać następujące dane:
a) nazwa firmy Sprzedającego,
b) numer zmówienia,
c) deklarowana klasa i waga złomu,
d) oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie kontroli złomu - czy w przesyłce nie znajdują się
przedmioty niebezpieczne w rozumieniu stosownych przepisów prawa oraz niniejszych WOZ-Z–
potwierdzoną czytelnym podpisem osób działających w imieniu Sprzedającego, co Kupujący traktuje jako
potwierdzenie dokonania protokolarnej kontroli złomu metali przed jego wysyłką przez Sprzedającego,
e) numer umowy przewozowej (w przypadku transportu kolejowego),
f) numer samochodu, nazwisko kierowcy oraz nr dowodu osobistego (w przypadku dostaw
samochodowych).
10. Do listu przewozowego lub dokumentu WZ czy Karty Przekazania Odpadu Sprzedający zobowiązany jest
dołączyć wszystkie inne dokumenty (deklaracje/karty/certyfikaty) jakie Kupujący może/powinien otrzymać zgodnie
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z obowiązującymi powszechnie regulacjami prawa, w szczególności:- Poświadczenie czystości – tj. pisemny
dokument dostarczony przez Sprzedającego poświadczający, że puste odpady opakowaniowe (np. beczki,
pojemniki) są czyste z punktu widzenia kryteriów przyjmowania (odpady w kodzie: 150104 -opakowania z metali,
191202 -metale żelazne).
11. Kupujący zastrzega sobie prawo reekspedycji przesyłki ze złomem na koszt Sprzedającego wg jego dyspozycji
w przypadku dostawy nie zamówionej, w przypadku upłynięcia terminu realizacji zamówienia, w wyniku braku
porozumienia co do warunków przyjęcia złomu lub rażącego naruszenia warunków zamówienia. Powyższe dotyczy
również dostaw wcześniej nie reklamowanych, a ujawnienie niezgodności nastąpiło w czasie rozładunku złomu na
składowiskach (niezgodność klasy, nadmierne zanieczyszczenia). Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę
umowną w wysokości 1000 PLN za reekspedycje dostawy wagonowej i 500 Pln za reekspozycje dostawy
samochodowej.
12. W przypadku stwierdzenia innej klasy złomu niż deklarowana w całości lub części dostawy, Kupujący zastrzega
sobie prawo przeklasyfikowania całości dostawy zgodnie z przyjętymi u Kupującego wykazami klas złomu do
najniższej ujawnionej klasy w dostawie.
13. Kupujący zastrzega sobie prawo do rozładunku złomu z wagonu lub samochodu bez odstawienia go do
dyspozycji Sprzedającego po stwierdzeniu zanieczyszczeń szacunkowych w zależności od klasy deklarowanej
złomu w wysokości:
a) złom wsadowy – do 1,5% masy dostarczonego towaru
b) złom niewsadowy – do 4% masy dostarczonego towaru,
za wyjątkiem klasy HZ Ens oraz N10R, gdzie w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń szacunkowych powyżej
15% wartości masy netto dostarczonego złomu, wagon/samochód będzie odstawiony do dyspozycji
Sprzedającego.
14. Dostawy powinny być realizowane z oddziałów lub składów Sprzedającego (wcześniej pisemnie wskazanych
Kupującemu) – w przypadku dostaw z innych miejsc, Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru,
jeżeli nie uzgodniono inaczej.
15. W przypadku wysyłki złomu przez Sprzedającego niezgodnego ze specyfikacją określoną w zamówieniu,
Kupujący może przyjąć złom zgodnie z własną oceną. Do rozliczenia przyjmuje się klasę i wagę stwierdzoną w
CMC Poland Sp. o.o. po potrąceniu zanieczyszczeń niemetalicznych o ile warunki zamówienia nie stanowią
inaczej.
16. Podstawą dokonania płatności przez Kupującego jest prawidłowo wystawiona i doręczona przez
Sprzedającego faktura VAT w zakresie wszystkich warunków zamówienia (lub faktura wystawiona na zasadach
zawartego pomiędzy Stronami porozumienia o samofakturowaniu). W przypadku doręczenia Kupującemu faktur
VAT zawierających błędy lub warunki nie objęte treścią zamówienia, Kupujący może wstrzymać płatność do chwili
doręczenia przez Sprzedającego korekty zakwestionowanej faktury. Termin płatności dla dostawy potwierdzonej
błędną fakturą VAT zaczyna biec dla Kupującego od dnia doręczenia korekty faktury VAT.
17. Sprzedający nie może umieszczać na fakturach jakichkolwiek uwag dotyczących warunków zamówienia.
18. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż złom będący przedmiotem zamówienia jest wolny od materiałów
wybuchowych, niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, radioaktywnych i zanieczyszczeń niemetalicznych (np.
żużel, beton, smoła, drewno, tworzywa sztuczne, smary, ziemia, szkło, guma, akumulator, gaśnica, butla tlenowa,
itp.), pojemników zamkniętych oraz nie pochodzi z kradzieży. Sprzedający zobowiązany jest dodatkowo do
składania takiego oświadczenia w zakresie każdorazowej dostawy złomu na wszystkich listach przewozowych,
przy czym jego brak na liście przewozowym nie będzie traktowany jako odwołanie powyższego zapewnienia.
19. Bez uszczerbku dla postanowień WOZ-Z, Sprzedający zobowiązuje się w przypadku naruszenia zapewnienia,
o jakim mowa w pkt 17 zd. 1 powyżej, pokrywa wszelkie szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio
dostarczeniem tych materiałów na teren zakładu Kupującego oraz takich które mogą powstać wskutek lub w
związku z przeznaczeniem dostawy złomu do procesów produkcji Kupującego. W szczególności Sprzedający
będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów rozładunku i postoju wagonów/samochodów, jak również
kosztów ewentualnej reekspedycji całości lub części dostawy. Nadto Sprzedający zwalnia Kupującego z wszelkich
zobowiązań wobec osób trzecich, jakie powstaną w związku z dostarczeniem przez Sprzedającego złomu
zawierającego materiały wybuchowe, pochodzenia wojskowego, niebezpieczne, radioaktywne.
20. Dla uniknięcia wątpliwości Kupujący za materiały niebezpieczne uznaje wszelkie substancje lub artykuły, które
mogą stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska, w tym w szczególności
odpady niebezpieczne, o jakich mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. oraz przedmioty
niebezpieczne, o jakich mowa w Rozporządzeniu MPiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych ze złomu metali z dnia 8 listopada 2018r.
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Materiały te ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fizyczne lub biologiczne) mogą posiadać cechy lub
postać:
a) materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków (w całości lub częściach, bądź też jedynie odpadów
amunicji),
b) zbiorników pod ciśnieniem, zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek pochodzenia; w
okresie zimowym również zbiorników i naczyń wypełnionych wodą bądź lodem, mogących powodować eksplozje,
c) materiałów radioaktywnych w zaplombowanych zbiornikach, nawet wtedy, gdy nie stwierdza się żadnej znacznej
radioaktywności zewnętrznej z powodu osłon zabezpieczających lub umiejscowienia w dostarczonej partii złomu,
d) materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające środowisku naturalnemu lub technologii
produkcji stali;
e) emitować niebezpieczne promieniowanie, a w szczególności materiały, których radioaktywność przekracza
poziom tła naturalnego dla CMC Poland Sp. z o.o.,
f) materiałów mogących posiadać działanie drażniące, żrące, trujące lub rakotwórcze.
21. W trakcie odbioru dostawy, otwarcie zbiorników będzie traktowane, jako niewystarczające, jeśli nie posiadają
one dwóch otworów o minimalnych wymiarach 40x40mm lub ø40mm; W przypadku dostaw złomu do przerobu
ręcznego poprzez przepalanie lub do przerobu mechanicznego poprzez ciecie lub strzępienie z wymogu otwarcia
zbiornika zwolniony jest materiał w postaci: bojlery, zbiorniki na sprężone powietrzne, zbiorniki hydrauliczne, piece
CO, pod warunkiem posiadania drożnych otworów technologicznych.
22. W zależności od postaci materiałów niebezpiecznych ujawnionych w danej przesyłce, Sprzedający może zostać
obciążony kosztami segregacji przesyłki w wysokości 500 PLN/wagon, samochód oraz dodatkowo karą 100 PLN
za każdy ujawniony przedmiot niebezpieczny, z zastrzeżeniem odmiennie ustalonych kar umownych za każdą
sztukę:
a) 150 PLN - gaśnice
b) 2000 PLN - zbiorniki LPG, butle gazowe powyżej 3 kg, butle do przechowywania gazów technicznych (m.in.
butle tlenowe, acetylenowe, gazowe),
c) 10.000 PLN – amunicje (lub ich części), pociski, miny, granaty i inne materiały pochodzenia wojskowego, (chyba
że dany przedmiot posiada dokumentacje certyfikującą dokonanie przekwalifikowania tego materiału na materiał
bezpieczny, wydane przez uprawnione do tego ustawowo jednostki) czy substancje żrące chemicznie, trujące,
mogące stanowić zagrożenie skażenia terenu.
23. W zależności od poziomu promieniowania materiału niebezpiecznego ujawnionego podczas segregacji złomu
Sprzedający może zostać obciążony karą w wysokości:
a) do poziomu 5 µSv/h - 1.000PLN/wagon za segregację złomu (w przypadku ujawnienia źródła promieniowania)
b) w poziomie 5-20 µSv/h - 2.500PLN oraz 1.000PLN/wagon za segregację złomu,
c) powyżej poziomu 20 µSv/h - 5.000PLN oraz 1.000PLN/wagon za segregację złomu,
d) przedmioty oznaczone symbolem wskazującym na promieniowanie radioaktywne - 50.000 PLN oraz
1.000PLN/wagon za segregację złomu.
24. Wykrycie w dostawie kolejowej materiałów niebezpiecznych o poziomie promieniowania LOV1 i LOV 2 skutkuje
zawiadomieniem Sprzedającego i przekierowaniem przesyłki w miejsce rozładunku i segregacji złomu.
Każdorazowa segregacja takiej przesyłki powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1.000PLN/wagon.
Przesyłki o poziomie promieniowania LOV3 nie zostaną przyjęte przez Kupującego pozostaną w dyspozycji
nadawcy. W dostawach środkami samochodowymi wykrycie jakiegokolwiek poziomu promieniowania powoduje
odmowę przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
25. Niezależnie od naliczenia przez Kupującego kar umownych wskazanych w powyższych punktach, Kupujący
jest uprawniony do obciążenia Sprzedającego wszelkimi kosztami związanymi z podjętymi działaniami utylizacji
materiałów niebezpiecznych, jak również kosztami dłuższego postoju/pobytu środków transportu.
26. Przy odbiorze złomu metali Kupujący przeprowadza kontrolę zawartości złomu w celu stwierdzenia czy nie
znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne, w szczególności czy wszelkiego rodzaju butle ciśnieniowe, pojemniki
z aerozolami zostały przygotowane do złomowania. Potwierdzeniem sporządzonej kontroli jest oświadczenie
Kupującego w treści kwitu wagowego o stwierdzonej obecności lub braku w kontrolowanej dostawie materiałów
niebezpiecznych – co Sprzedający traktuje jako protokolarne potwierdzenie przez Kupującego dokonanej kontroli.
27. Sprzedający nie może bez pisemnej zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
przysługujących mu wobec Kupującego na podstawie niniejszego zamówienia. Powyższy zakaz dotyczy także
praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki, zgodnie z art. 509 k.c.
28. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się, wyraża zgodę i zobowiązuje się stosować w przypadku wjazdu na
teren Kupującego: Instrukcję w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu
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oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (w skrócie: Instrukcja Ruchu), jak również Instrukcję
BHP dostępne na stronie internetowej www.cmc.com.
29. Oświadczenia końcowe:
1) Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z jego oświadczeniem i zagwarantowaniem, że
jeżeli wystawił fakturę VAT (w zakresie podatku VAT bez adnotacji o zwolnieniu podmiotowym):
- w dniu zawarcia zamówienia oraz przez cały okres jego realizacji i w czasie wystawienia faktury będzie on
wpisany przez Naczelnika urzędu skarbowego do rejestru jako podatnik VAT czynny oraz
- posiada wszelkie wymagane prawem koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów działalności regulowanej i
zobowiązuje się do okazania oryginałów dokumentów to potwierdzających na każde żądanie Kupującego;
Jeżeli Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT nie będąc w dniu wystawienia faktury czynnym
podatnikiem podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług,
Kupującemu przysługuje od Sprzedającego kara umowna w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT
należnego z tytułu dostawy tych Towarów, którą Kupujący ma prawo potrącić z ceny za Towary.
2) Kupujący zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 RODO, informuje, iż przetwarzać będzie dane osobowe
Sprzedającego na zasadach szczegółowo opisanych w klauzulach informacyjnych – dostępnych na stronie:
https://www.cmc.com/pl/global/contact/personal-data-protection
Sprzedający upoważniając jakiejkolwiek osoby do działania w jego imieniu i/lub na jego rzecz zobowiązuje się
do poinformowania ich, iż w zakresie realizacji dostaw objętych niniejszymi WOZ-Z, ich dane osobowe zostały
udostępnione innemu Administratorowi tj. CMC POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Zawierciu przy ul.
Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod@cmc.com) i w związku z wykonaniem dostaw/usług zasady przetwarzania danych osobowych u tego
Administratora dostępne są na ww. stronie internetowej.
3) Integralną część niniejszych WOZ-Z stanowią załączniki:
Zał. nr 1 - Wykaz Klas Złomu Stalowego Wsadowego przyjmowanego przez Zakłady Złomowe CMC Poland
Sp. z o.o.,
Zał. nr 2 Wykaz Klas Złomu Stalowego Niewsadowego i Żeliwnego przyjmowanego przez Zakłady Złomowe
CMC Poland Sp. z o.o
4) Niniejsze WOZ - Z obowiązują od dnia 17 maja 2019r. Z tym dniem tracą moc obowiązującą wszelkie
wcześniejsze warunki, postanowienia i instrukcje w zakresie zamówień zawartych po ww. terminie.
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