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HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.                          do Potwierdzenia  Zamówienia 

Nr NH/143/21. z dn.  21.02.2021       
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY ODLEWÓW                                                           

W niniejszych Ogólnych  Warunkach Dostawy Odlewów: 
- przez „Dostawcę” rozumie się HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek, 
- przez „Zamawiającego”  rozumie się  Odbiorcę. 

1. Odlewy objęte „Potwierdzeniem Zamówienia” Dostawca wykona zgodnie z wymaganiami wymienionymi w „Potwierdzeniu..”.  
2. Gdy Zamawiający nie określi w zamówieniu na odlewy staliwne lub żeliwne jakości wewnętrznej i powierzchniowej Dostawca zapewni: 

• jakość powierzchni - poziom nasilenia 5 wg norm PN-EN 1369 lub PN-EN 1371-1  
• jakość wewnętrzna - poziom nasilenia 5 wg norm PN EN 12680-1 i/lub PN EN 12681 lub ASTM E446  lub  ASTM E186. 

3. W odlewach na powierzchniach surowych pozostałości po usuniętych nadlewach i wlewach zostaną usunięte przez Dostawcę równo 
z powierzchnią ścianki odlewu. Dopuszcza się pozostałości po usuniętych nadlewach i wlewach  na powierzchniach podlegających 
obróbce mechanicznej. 

4. Dostawca oświadcza, że nie może wykluczyć istnienia: 
• ukrytych wad wewnętrznych, których wykrycie zależy od określonych przez Zamawiającego badań nieniszczących, 
• dopuszczalnych wad powierzchniowych i wewnętrznych wg potwierdzonej klasy wykonania, 
• wad, których głębokość nie przekracza wielkości przyjętych naddatków na obróbkę mechaniczną. 

5. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dla odlewów surowych staliwnych lub żeliwnych następnie obrabianych mechanicznie, 
nieciągłości ujawnione na powierzchni obrabianej mechan. nie będą uważane za niezgodność (wadę) jeśli mieszczą się w klasie 
nasilenia, o której mowa w pkt. 2. 

6. Odlewy zostaną wykonane zgodnie z technologią stosowaną u Dostawcy. Wszelkie zmiany z tego wynikłe, które będą wprowadzone na 
rysunkach oraz naddatki technologiczne będą uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Ochrona antykorozyjna (malowanie) może być wykonana przez Dostawcę jeśli będzie to określone przez Zamawiającego w zamówieniu. 
8. Rodzaj opakowania, sposób pakowania i warunki przechowywania może ustalić Zamawiający na etapie oferty/zamówienia. Gdy nie 

zostanie to określone w ofercie/zamówieniu, to odlewy zostaną przygotowane do wysyłki wg uznania Dostawcy. Koszt opakowań nie jest 
wliczony w koszt usługi wykonania odlewów, ale może być wliczony na życzenie Zamawiającego. Opakowania odlewów, których koszt 
pokrył Zamawiający są jego własnością, pozostałe (tzw. zwrotne) Zamawiający zwraca Dostawcy na wzajemnie uzgodnionych zasadach. 
Opakowania nie zwrotne i odpady opakowań Zamawiający odzyskuje lub unieszkodliwia we własnym zakresie. 

9. Dostawca zachowuje prawo do naprawy odlewów przez spawanie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, gdy to nie zostało zastrzeżone 
w zamówieniu lub warunkach technicznych przez Zamawiającego. 

10.  Za błędy konstrukcyjne i wymiarowe w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wynikłe z tego skutki Dostawca nie ponosi  
odpowiedzialności. 

11.  Zamawiający oświadcza, że wykonanie przedmiotu i zakresu zamówienia nie naruszy cudzej własności chronionej np. patentem, co 
mogłoby być powodem roszczenia właściciela w stosunku do Dostawcy. 

12. Potrzebne do wykonania odlewów oprzyrządowanie modelowe zapewnia Dostawca o ile nie dostarcza go Zamawiający.  W przypadku 
dostarczenia oprzyrządowania wymagającego remontu, albo adaptacji do warunków techniczno-produkcyjnych Dostawcy, a także w 
przypadku zużycia się oprzyrządowania modelowego w trakcie wykonywania odlewów, Dostawca zastrzega sobie prawo do naprawy 
albo adaptacji oprzyrządowania modelowego do swoich warunków technicznych oraz do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi 
kosztami wynikającymi z tego tytułu wg kalkulacji po uprzednim zatwierdzeniu ceny przez Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji zamówienia z dokładnością wykonania „wg modelu” (tj. nie obowiązuje norma dot. dokładności wymiarowej 
odlewu surowego) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wymiarową odlewu, w tym za brak naddatków na obróbkę mech. 

14. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrębnego fakturowania za wykonanie, remont lub adaptację oprzyrządowania modelowego. 
Wykonane oprzyrządowanie modelowe stanowi własność Dostawcy do czasu uregulowania należności wg wystawionej faktury. 

15. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania oprzyrządowania modelowego zamawiającego.  Zamawiający zobowiązuje się pokryć 
koszty przechowywania oprzyrządowania modelowego przez dostawcę, co zostanie określone w odrębnej umowie. W przypadku nie 
zawarcia umowy o przechowywanie oprzyrządowania modelowego Dostawca upoważniony jest do jego fizycznej likwidacji z powodu: 
- nieprzydatności do stosowania oprzyrządowania modelowego: z metalu - po upływie 10 lat, z tworzyw sztucz. – 8 lat, z drewna - 5 lat,   
- zaprzestania produkcji odlewów  - po upływie 6 miesięcy od dnia, gdy to nastąpiło. 

16. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru odlewów od Dostawcy w uzgodnionym terminie odbioru,  nie później, niż w ciągu 5 dni od daty 
powiadomienia Go przez Dostawcę.  Po upływie tego terminu Dostawca upoważniony jest do wysyłki odlewów na koszt i ryzyko 
Zamawiającego i obciążenia Zamawiającego kosztami transportu. Nie odebranie wyrobów w wyznaczonym terminie upoważnia 
Dostawcę  do naliczania kosztów składowania w wysokości 0,2% wartości odlewów za każdy dzień składowania. 

17. Za wykonane odlewy i ww. oprzyrządowanie Zamawiający zapłaci Dostawcy należności wg uzgodnionej ceny LOCO magazyn Dostawcy. 
18. Dostawa i fakturowanie będą dokonywane sukcesywnie w miarę realizacji zamówienia. Zapłata za dostawę odlewów i oprzyrządowania 

modelowego nastąpi na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.  
19. W przypadku opóźnienia dokonania przelewu na konto Dostawcy należności wynikających z faktury VAT powyżej terminu wskazanego 

w fakturze będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. Dostawca zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku płatności za wystawione faktury. 

20. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania dostaw w całości lub części, względnie w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Dostawcę  z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami poniesionymi do dnia anulacji 
zamówienia powiększonymi o 10%. 

21. Zamawiający może zwrócić zużyty wyrób (odlew) do dostawcy celem recyklingu na odrębnie ustalonych zasadach. 
22. Dostawca zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji zamówienia  w uzgodnieniu z zamawiającym, w przypadku zmiany warunków 
technicznych wykonania i odbioru przez Zamawiającego oraz wzrostu cen materiałów wsadowych i/lub mediów itp.  

• odrębnego fakturowania kosztów odbioru odlewów przez Towarzystwa Klasyfikacyjne oraz kosztów wystawienia świadectw odbioru 
i protokołów z badań. 

23. Dostawca udziela gwarancji na odlewy na okres 12 miesięcy liczonych od dnia odbioru odlewów.  
24. Dostarczone odlewy nie są objęte rękojmią – strony wyłączają rękojmię.  
25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Potwierdzeniem zamówienia (umową) mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
26. Wszelkie ewentualne spory dot. realizacji dostawy odlewów rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Dostawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                 DOSTAWCA  


