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§ 1 

 
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży przyjmują znaczenie określone w 
definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie: 
1. GLOB-METAL – Producent, GLOB-METAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 11-700 Mrągowo, 
NIP:7422254761, 
adres strony internetowej: www.globmetal.eu, adres poczty elektronicznej: info@globmetal.eu  
2. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca towar lub/i usługi u GLOB-METAL. 
3. Strony - GLOB-METAL i Kupującego 
4. Towar - Prefabrykaty betonowe oferowane do sprzedaży przez GLOB-METAL. 
5. OWU - Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Prefabrykatów Betonowych. 
 

§ 2 
Zasady ogólne: 
 
1. Postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży („OWU”) spółki GLOB-METAL sp. z o.o. z siedzibą w 
Mrągowie na ul. Przemysłowej 4, NIP 7422254761, określają zasady nabywania Towarów będących 
przedmiotem umowy sprzedaży lub dostawy, objętych ofertą handlową GLOB-METAL sp. z o.o. 
(wyłącznie w zakresie Towarów wytwarzanych w ramach działalności prowadzonej przez pion 
prefabrykacji spółki GLOB-METAL) przez nabywcę („Kupujący”) lub osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, w trybie przewidzianym poniżej. 
2. Do niniejszych OWU nie znajdują, w żadnym zakresie, zastosowania Ogólne warunki sprzedaży i 
dostawy betonu towarowego GLOB-METAL sp. z o.o.  
3. Niniejsze OWU stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży prefabrykatów zawieranych 
przez GLOB-METAL, chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od 
stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Kupujący zawierając umowę sprzedaży tym samym potwierdza, że warunki zostały mu 
udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący 
jest w stałych stosunkach handlowych z GLOB-METAL przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym 
zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży 
Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. 
5. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla GLOB-METAL, chyba że w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności GLOB-METAL wyraził zgodę na ich obowiązywanie. 
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie unormowania. 
 

§ 3 
Zawarcie umowy: 
 
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe GLOB-METAL nie stanowią oferty w 
rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji. 
2. Ofertą GLOB-METAL jest pismo skierowane do zindywidualizowanego odbiorcy określające ilość 
Towaru i/lub Usług oferowanych przez GLOB-METAL, termin realizacji, cenę netto w ramach 
danej umowy i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Przedstawiona przez GLOBMETAL 
oferta będzie wiążąca dla GLOB-METAL przez okres wskazany w jej treści. Oferta może 
być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia 
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umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez GLOB-METAL zamówienia, przed upływem 
okresu obowiązywania oferty. Nie złożenie zamówienia w wyżej określonym terminie powoduje 
wygaśnięcie oferty. 
3. Przyjęcie oferty GLOB-METAL dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez 
Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy 
Stronami jest zawarta jeżeli GLOB-METAL w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, 
faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym przypadku, złożone przez 
Kupującego zamówienie traci moc z upływem 10-cio dniowego terminu. 
4. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia 
umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego 
otrzymania przez GLOB-METAL, GLOB-METAL potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w 
sposób określony w niniejszym punkcie przez GLOB-METAL, oznacza iż GLOB-METAL nie jest 
związany złożonym zamówieniem. 
5. Kupujący składa zamówienie w siedzibie GLOB-METAL pisemnie, za pomocą faksu lub poczty 
elektronicznej, obejmujące: 
a) nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON 
b) nazwę i kod Towaru używany przez GLOB-METAL 
c) ilość Towaru 
d) proponowany termin dostawy 
e) miejsce (dokładny adres) dostawy z kodem pocztowym 
6. Niezależnie od trybu zawarcia umowy sprzedaży GLOB-METAL ma prawo dokonywać korekt 
oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących 
określenia rodzaju, typu Towaru. GLOB-METAL powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę 
nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni 
roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez GLOB-METAL. 
7. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, GLOB-
METAL ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny 
model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni 
roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego rodzaju na rodzaj wskazany przez 
GLOB-METAL. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, GLOB-METAL odmówi 
przyjęcia zamówienia do realizacji. 
8. Poza uregulowaniami zawartymi w OWU, Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania 
indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich 
odrzucenia bez podania przyczyny. 
9. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jak 
również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane chyba, że taka możliwość 
została zastrzeżona pisemnie w treści oferty GLOB-METAL lub w potwierdzeniu przyjęcia 
zamówienia. 
10. Kupujący ponosi wobec GLOB-METAL odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek 
bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży. 
 

§ 4 
 
Ceny i warunki płatności: 
 
1. Ceny określone w ofertach GLOB-METAL są wiążące w okresie podanym w ofercie. 
2. Ceny na Towary oferowane przez GLOB-METAL nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie 
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wskazano inaczej. 
3. GLOB-METAL zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania rabatów, upustów na sprzedawane 
Towary i Usługi. 
4. Zapłata za otrzymany Towar i wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie przez Kupującego po 
wystawieniu faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności. 
5. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy GLOB-METAL wskazany na 
dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką w siedzibie GLOB-METAL. 
6. Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy GLOB-
METAL. W przypadku gotówki za datę płatności uznaje się datę wpłaty środków do kasy GLOB-
METAL. 
7. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w 
wysokości 100% ceny zamawianego Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru. 
8. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący 
zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 3 dni od 
daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, 
w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała część ceny za 
Towar zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, 
chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin. 
9. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz GLOB-
METAL, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie GLOB-METAL ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
10. GLOB-METAL zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania 
Towaru w razie nie dokonania wymaganej zapłaty. 
11. GLOB-METAL ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży 
zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień 
Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W 
takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za 
szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw. 
12. W przypadku opóźnienia w płatnościach GLOB-METAL ma prawo skierować pisemne żądanie 
zwrotu pobranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i 
ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez GLOB-METAL w terminie 
do 14 dni od dnia skierowania żądania. 
13. Jeżeli zwrócony przez Kupującego Towar zostanie uszkodzony nawet w minimalnym stopniu tj. 
odszczypanie betonu, rysa, brudna plama na powierzchni itp. GLOB-METAL uprawniony jest do 
dochodzenia zapłaty za Towar w całości po cenach sprzedaży. 
13. Kupujący upoważnia GLOB-METAL do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej 
do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres 
Kupującego. 
 

§ 5 
 
Termin realizacji: 
 
1. Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się na stanie magazynowym GLOB-METAL, 
wówczas termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez GLOB-METAL 
przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU. 
2. W przypadku zamówień dotyczących Towaru wymagających indywidualnego przygotowania pod 
zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie 
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od dnia otrzymania przez GLOB-METAL przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w 
ofercie oraz paragrafem 4 OWU. 
3. GLOB-METAL zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak 
wypadku GLOB-METAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru 
spowodowanych przyczynami niezależnymi od GLOB-METAL oraz, o ile inaczej wyraźnie nie 
uzgodniono, GLOB-METAL nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego 
kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu 
opóźnienia w dostawie Towaru. 
4. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu, GLOB-METAL 
ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru na magazynie za okres opóźnienia w 
odbiorze według stawki 20zł/szt. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie 
Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem przez Kupującego faktury VAT wystawionej 
na koszty przechowania magazynowego. 
5. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru natychmiast po jego wydaniu pod 
względem ilościowym oraz jakościowym. 
6. GLOB-METAL zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w przypadku nie dostarczenia 
przez Kupującego na prośbę GLOB-METAL niezbędnej dokumentacji technicznej/rysunkowej lub 
informacji uszczegóławiającej zamówienie, umożliwiającej realizację Umowy. 
 

§ 6 
 
Miejsce dostawy, koszt transportu: 
 
1. GLOB-METAL zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z terminem i po stawce uzgodnionej w 
zamówieniu. 
Jeżeli nie uzgodniono inaczej odbiór zamówionego Towaru następuje z siedziby GLOB-METAL w 
Mrągowie na ul. Przemysłowej 4 na koszt Kupującego. 
2. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego 
wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej. 
3. Rozładunek Towaru leży po stronie Kupującego. 
4. Czas rozładunku Towaru wynosi maksymalnie 60 minut. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony z 
winy Kupującego GLOB-METAL ma prawo naliczyć za każdą kolejną rozpoczętą godzinę rozładunku 
kwotę 150 zł netto, która zostanie doliczona do faktury końcowej. 
5. Towar dostarczany przez GLOB-METAL zapakowany jest na europaletach, które klient kupuje jako 
oddzielnie wyceniona pozycja wraz z Towarem i transportem. 
6. Istnieje możliwość zwrotu palet przez Kupującego i na jego koszt, w czasie maksymalnie do 30 dni 
od daty sprzedaży w stanie w jakim zostały Kupującemu wydane. 
7. Jeżeli palety są innego rodzaju niż Europaleta, są uszkodzone lub przekroczony został ww. termin,  
GLOB-METAL ma prawo odmówić ich przyjęcia na koszt i ryzyko Kupującego. 
 

§ 7 
 
Zastrzeżenie własności: 
 
1. GLOB-METAL zastrzega sobie własność do Towaru do momentu uregulowania wszelkich 
zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Ma zastosowanie 
przedłużone zastrzeżenie własności. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia 
wartości Towaru ponosi Kupujący 
2. Zastrzeżenie własności przez GLOB-METAL nie wygasa przez to , że Kupujący zamontuje na 
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należącej do osoby trzeciej lub swojej nieruchomości i/lub budynku Towary. 
3. Kupujący z chwilą zawarcia umowy przelewa na GLOB-METAL wszelkie roszczenia w stosunku do 
kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego 
zastrzeżeniem prawa własności. 
4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z 
tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń GLOB-METAL. 
Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd 
szkodę. 
 

§ 8 
 

Gwarancja: 
 
1. GLOB-METAL gwarantuje, iż Towary spełniają warunki techniczne określone przez Polskie Normy, 
Aprobaty Techniczne właściwe dla danego rodzaju Towaru. 
2. GLOB-METAL udziela gwarancji na sprzedawane Towary na warunkach określanych w karcie 
gwarancyjnej dołączanej do każdej faktury sprzedaży. 
3. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty 
za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie 
określającym obowiązek zapłaty. 
4. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych 
przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych. 
5. Gwarancja udzielona przez GLOB-METAL nie obejmuje wad Towarów, które powstały po wydaniu 
Towaru Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. 
6. W szczególności GLOB-METAL nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami 
Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru(zgodnie Instrukcją Montażu), 
za nieprawidłowe dobranie Towaru do parametrów gruntowych oraz obciążeniowych i 
nieprawidłowe użytkowanie prefabrykatów(zgodnie z Instrukcją Użytkowania). 
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza GLOB-
METAL z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona tylko do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto 
GLOB-METAL nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów 
korzyści. 
8. W przypadku wystawienia przez GLOB-METAL karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia 
zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W 
razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty 
gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów od 3 -7 niniejszego paragrafu, które obowiązują niezależnie 
od treści karty gwarancyjnej. 
9. Wszelkie Propozycje rozmieszczenia, rysunki, szkice i doradztwo ze strony GLOB-METAL nie zwalnia 
Kupującego z odpowiedzialności za prawidłowe wbudowanie i posadowienie prefabrykatów zgodne 
ze sztuką budowlaną pod nadzorem uprawnionych osób. 
 

§ 9 
 
Własność Intelektualna: 
 
GLOB-METAL zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, 
obliczeń, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów 
ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez GLOB-METAL przy zawieraniu 
umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej umowy i nie mogą być, zarówno 
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w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej 
zgody GLOB-METAL i dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 10 
 
Siła wyższa: 
 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. 
2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, 
niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie 
wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w 
szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie 
ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, pandemię etc. 
 
 

§ 11 
 
Odstąpienie od Umowy: 
 
GLOB-METAL jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny lub w stosunku do Kupującego został 
złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego. 
 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe: 
 
1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 31.01.2017 
2. Wszelkie zmiany OWU pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody GLOB-METAL przenosić jakichkolwiek praw 
i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie. 
4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia GLOB-METAL o zmianie jakichkolwiek jego 
danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień 
przez GLOB-METAL. 
5. GLOB-METAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w 
zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizacje 
zamówienia. 
6. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z 
interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży. 
7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby 
GLOB-METAL. 

 

 


