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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 

1. Strony przyjmują, że jedynym dokumentem precyzującym warunki realizacji zamówienia złożonego 
przez FIRMĘ jest potwierdzenie MAXSTAL oraz poniższe Ogólne Warunki sprzedaży i Usług ( 
OWSiU) 
 

2. Strony przyjmują, że płatności FIRMY dokonywane będą w terminie wykazanym każdorazowo na 
fakturze, przy czym za datę dokonania płatności przyjmują datę wpływu środków na  konto 
MAXSTAL. Walutą płatności jest waluta faktury 
 
 

3. FIRMA upoważnia MAXSTAL do wystawiania faktur bez podpisu FIRMY. 
 

4. Data wystawienia faktury jest datą sprzedaży i datą postawienia towaru do dyspozycji FIRMY ( Strony 
dopuszczają przesłanie informacji e-mailem) oraz datą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem 
jak właściciel (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) chyba, że przyjęte przez Strony postanowienia 
INCOTERMS 2010 stanowią inaczej. Odbiór towaru winien nastąpić w dniu postawienia  do 
dyspozycji. 
Brak odbioru upoważnia MAXSTAL do umieszczenia towaru w magazynach własnych tj. 
depozytowych na ryzyko nabywcy-FIRMY.  
Koszt składowania wliczony jest w cenę materiału  przez siedmiu dni wliczając w to dzień rozpoczęcia 
składowania. 
Opóźnienie odbioru powyżej 7 dni od daty wskazanej zamówieniem będzie płatne 0,2% wartości 
zamówienia plus VAT. 
 

5. Strony przyjmują, że w przypadku ewentualnych opóźnień w płatności MAXSTAL uprawniony jest do 
obciążenia FIRMY odsetkami od należnych kwot w wysokości obowiązujących na okres  wyliczenia 
odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.  
 

6. Strony przyjmują, że w przypadku nie postawienia towaru do dyspozycji w dacie uzgodnionej 
MAXSTAL zwolniony jest z odpowiedzialności o ile nie postawienie nastąpiło z przyczyn od 
MAXSTAL niezależnych i może – według uzgodnień Stron – dokonać postawienia towaru do 
dyspozycji w nowym terminie, a w przypadku braku uzgodnień anulować  zamówienie w zakresie w 
jakim nie mógł go zrealizować. 
 
 

7. Odpowiedzialność MAXSTAL za kolejną partię towaru kończy się z momentem zakończenia jej 
załadunku. W przypadku dostaw realizowanych transportem MAXSTAL ubezpieczenie środków 
transportowych i towaru w transporcie spoczywa na MAXSTAL do chwili podstawienia towaru do 
rozładunku w miejscu i czasie uzgodnionym.Każdorazowo dostawa odbywa się według zasad 
INCOTERMS 2010- oznaczenie na potwierdzeniu zamówienia. 
 

8. FIRMA oświadcza, ze osoba dokonująca odbioru uprawniona jest do złożenia wszelkich koniecznych 
oświadczeń i podpisów choćby nie była pracownikiem FIRMY. W tym zakresie Strony zgodnie 
przyjmują domniemanie pełnego umocowania osoby dokonującej odbioru do wszelkich czynności i 
oświadczeń z tym związanych o ile FIRMA pisemnie inaczej nie zastrzeże. 
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9. Przeterminowanie faktury spowoduje wstrzymanie następnych (nowych) dostaw. 
 

10. Odbiór uważa się za dokonany z momentem zakończenia załadunku w MAXSTAL chyba, że przyjęta 
dla konkretnego odbioru zgodnie z zapisem pkt. 7 formuła INCOTERMS 2010 inaczej stanowi. 
 

11. FIRMA oświadcza, że jest świadoma, iż ostateczna ocena PKWiU towaru należy wyłącznie do FIRMY. 
 
 

12. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza, iż FIRMA potwierdza wydanie/odebranie towaru bez uszkodzeń 
mechanicznych, zabrudzeń w opakowaniach fabrycznych (o ile takie producent stosuje), bez 
jakichkolwiek wad widocznych, w szczególności bez śladów rdzy. Załadunek na samochód otwarty 
(bez plandeki) na ryzyko kupującego.   
     

13. W sprawach ewentualnych reklamacji stosuje się zasady obowiązujące  w  MAXSTAL, których 
znajomość i przyjęcie do stosowania FIRMA potwierdza poprzez podpisanie niniejszych OWSiU. W 
szczególności: warunkiem uznania reklamacji jakościowej  jest zgłoszenie jej w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 dni - wady widoczne gołym okiem i/lub do 60 dni - wady ukryte, liczone od daty 
odbioru towaru i przedstawienie opinii SGS lub równoważnej uznanej instytucji zajmującej się 
rozstrzyganiem sporów reklamacyjnych. W momencie reklamacji towar nie może być przerobiony, a w 
przypadku uznania reklamacji winien zostać przedstawiony MAXSTAL do odbioru w stanie w jakim 
został odebrany od MAXSTAL . Koszty reklamacji MAXSTAL ponosi jedynie w przypadku uznania 
jej zasadności. 
 
 

14. W szczególności Strony ustalają, ze ewentualna gwarancja jest gwarancją producenta i wyłączają 
uprawnienia z tytułu rękojmi, art. 558§1 kc stosuje się. 
 

15. W przypadku reklamacji FIRMA zobowiązana jest do przechowywania towaru reklamowanego w 
sposób minimalizujący możliwość strat, w szczególności z zapewnieniem należytych warunków 
przechowywania. 
 
 

16. FIRMA jednoznacznie oświadcza, ze znane jej są warunki gwarancji Producenta. 
 

17. Reklamacje ilościowe uwzględniane są wyłącznie przy wydawaniu towaru. 
 

18. Tolerancja wagi (zamawianych ilości) +/- 10 % 
 
 

19. Wyrób nieoznakowany znakiem \"CE\" nie jest przeznaczony do budownictwa 
 

20. Materiał bez atestu - materiał bez określonego składu chemicznego, własności mechanicznych oraz 
tolerancji wymiarowych. Materiał sprzedawany jest  bez prawa do reklamacji w jakiejkolwiek formie. 
Cena uwzględnia wszelkie widoczne i ukryte wady materiału. Strony przyjmują, iż zapisów z punktów 
13 – 16 w przypadku materiałów bez atestu nie stosuje się. 
 
 

21. W razie wystąpienia awarii maszyny do cięcia poprzecznego, wzdłużnego lub do produkcji profili 
zgrzewanych , termin realizacji i odbioru zamawianego oraz potwierdzanego materiału może ulec 
zmianie. 
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22. Maxstal ponosi odpowiedzialność za tolerancję wymiarów pozostających w zakresie stosownych norm 

tylko  w przypadku towarów ciętych i produkowanych  w swoich centrach  serwisowym: 
EN 10051  dla blach gorącowalcowanych (normalna klasa wykonania:  długość w przypadku arkuszy, 
szerokość w przypadku taśm)  
EN 10131 dla blach zimnowalcowanych (normalna klasa wykonania: długość w przypadku arkuszy, 
szerokość w przypadku taśm) 
DIN 59220 dla blach ryflowanych (normalna klasa wykonania: długość w przypadku arkuszy) 
EN 10219-1/2 dla profili zimnogiętych zgrzewanych (normalna klasa wykonania: wymiary 
geometryczne) W pozostałych przypadkach odpowiedzialność za wymiary jest odpowiedzialnością 
producenta potwierdzaną przez stosowne atesty, świadectwa i certyfikaty dostarczane przez producenta.  

 
23. W przypadku sprzeczności zapisów niniejszych OWSiU, Potwierdzenia lub Umowy albo jakichkolwiek 

dokumentów wiążących Strony z przepisami chroniącymi  interes Konsumenta, w szczególności 
wystąpieniem klauzul abuzywnych stosuje się przepisy chroniące Konsumenta i wykluczające działanie 
takich klauzul.  
 

24. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszego Porozumienia Strony 
stanowią rzeczowo właściwy Sąd siedziby MAXSTAL, a prawem prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 

25. Brak jednoznacznej odmowy przyjęcia niniejszych warunków w ciągu dwóch (2) dni roboczych 
oznacza ich akceptację. 
 

26. Powyższe może zostać zmienione wyłącznie zgodną wolą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu. 
 
 

27. Osoba podpisująca niniejsze warunki w imieniu FIRMY oświadcza, iż jest upoważniona do jej 
reprezentowania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów niezbędnych do 
realizacji dostawy towarów i/lub usług objętych powyższymi warunkami. 

 
 
 
 


