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4. Jeżeli sprzedawca zamierza doKon.ac oględzin u
kwestiDflowanego tow.aru w opakowaniu, powinien zaWld
dumi ć o tym kupującego telefon1czn ie lub telegrafi'Cznie 
najpóżni ej następnego dnia puotrzymaniu zawiau-omienia 
i porlać łermi'nsw,ego pn:ybycia. Termin ten. 'nie powinien 
by~ dłuższy niż 3 'dni robocze. 

5. Sllrzedawt::a łuwaTów w opakowaniu, który stawił 
się u. kupującego, może zażądać pobrania w swej obecności 
ponownych próbek i przekazania icbw ciągu , 2 dni wła
·sciwemu urganowi. Aoafizy tych próbek lub orzeczenia 
wydane. na podstawie tych analiz są miarodajne dla okre

.śłeni.a jalmści towaru. Przepis ten nie dotyczy towaru po
Iażoilego szkodnik.ami zbożowo-mącznymi. 

'6. W raz'je dostawy towaru przesyłką marszrutowll 
terminy okreŚlone w ust. 2 i3 przedłuta się {) dwa dni. 

7. Wtórniki prawidłowo pobranych próbek należy 
'przechowywać -do czas\! .. całkowitego rozliczenia dostawy, 
lecz ni·e dłużej niż przez okres 2, miesięcy od dnia ich po
brania. 

§· 20. Jeżeli przetwory lub ich opakowanie są . porażo

ne szkodnikami :zbowwo-mącznymi, uwaza się to :za wadę 
towarui w takim wypadku kupujący m'oże odesłać towar 
.sprzedawcy na jego koszL 

§ 21'.. Jeżeli przetwory zostały przeklasyfikowane, 
sprzedawca jesL obowiązany na wezwanie kupującego 

zgłosić s i ę w ciągu 3 dni w celu zmiany oznaczenia towaru 
na swój koszt. 

§ 22. L W razie stwierdzenia, że towar ma wady, 
które ' uniemożliwiają zużycie go zgodnie z przezna
czeniem, kupujący stawia towar do dyspozycji sprzedawcy 
w ciągu 3 dni 'Od dnia otr zymania wyników analizy H 19). 
Zak~estionowany towar, który kupujący ma za miar posta-

WI'I; do dyspozycji sprzedawcy, powhtiim bye oddli~lo.my 
od innych towdfÓW~ 

2. Kupujący j~st ob.<Jw;ązariy pf7.€Chewywact'Owar pu
stawiony do dyspozycji prl'ez 'Okres nie iHuiszy niz ' 14 dni 
od dnia otrz'ymania orzeczenia o jego jakości i postąpić 

z tym towa'rem stosewni~ do po1eceń sprzed'awcy. 

3. Jeżeli sprzed,awca n i e rozporządził zdyskwalifiko
wanym .towarem w ciągu 14 .d.niod dnia otrzymania . orze-

. czenia, ku'pująCY moioesprzedać towar. na rac\'lUnek sprze
dawcy zgodnie z orzeczeniem. Kupujący może sprzedać teo
war r own; e'z przeduplywem '4 dni po uprzeGnim za wi-ą

dumi~ni[i sprzedawcy. jeiełi uchodzi obawa pog'Oruen ia 
jakuści towa.r~ łub kupujący nie ma możli .wośd j-eyopne
cnowywania, 

4. W wypadku, o którym lnowa w ust. 3, kupując'y 
móźe odesłać tuwar po uprzednim porozum;~niu si~ l{> 

sprzedawcą. . . . 
§23. Jeżeli sprzedawca na opakowaniu oznaczył to-

war niezgodnie z obowiązującymi 'przepisami. kupujący po
winien żądać niezwłocznie pra widłowego oznaczenia przez 
niego towaru, a gdy sprzedawc'd nlespe;'ł:l'li .tegg żądania -
k,[ipujący Dok ona ozna.cz€nia towaru na k<lszt spn;edawcy~ 

. § 24. 1. W razie stwierdzenia wad, które mimo za~ 
chowania należytej starann oś ci nie mogły być ujawnione 
w terminie przewidzianym do zbadania towaru, kupujący 
jest obowiązany pod rygorem utraty uprawnień 7. tytułu 

rękojmi zawiadomić sprzedawcę w 'ciągu 3 dni od dnia 
ujawnienia wad. 

2. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytutu 
rękojmi za wady towaTu, stwierdzone po upływie 45 dni 
od daty otrzymania towaru, a jeżeli dła danego towarU 
ustalony jest 'okr€s przydatności do spożycia -- po upły
wie tego okresu. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

.Z dnia 31 maja 1976 r. 

w .sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtófnych m~tall między ;e®ostkaml gospodarki 
uspoleczaione j. • 

Na pOdstawie art. 384 § Kodeksu cywilnego oraz § 1 
ust 1 llkt 1 lit. b) i ust. :2 uchwały nr 193 Rady Ministrów 
-z dnia 3 sierp,nia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczel
nych organów administracji pa ,ńslwowej do ustalania ogól
nych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, 
poz. 219) zarządza się, co następuje: 

§ i. 1. Ustala się ogólne w.arunki umów sprzedaży 

sur owców wtórnych metali, wymienionych w zaląc.7)nikl.l 

nr 2 do zarządzenia Przewodn iczącego Państwowej Rady 
Gospoda rki Materia.łowej z ·dni.a 22 maja 1974 r. w spra
wie zakresu. ,zasad i organizacji gospodarowania surowca
mi wtórnymi metali (Monitor Polski Nr 21. poz. 126), mię
dzy j-edn ostkami gospodarki uspolec.znion·ej . 

2: 'Ogólne warunki umów sprzedaży 'surowców wtór
nych metali. o których mowa w ust. 1, nie dotyczą 'odpa
dów melalur1Jiclnych stali niestopowych, stopowych i że
liwa. 

. § 2. W sprawach nie uregulowanych zarząd.zeniem ·ua 

umów sprzedaży surowców wtórnych' metaiistosdje ' Się 

przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z u,nia 3 sierpnia 
1973 r. w sprawie umów sprzeda.ży oraz umów dostawy 
między jed nostkami gos poda r ki uspołeczn i onej (Mon itof 
Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65), 

§ 3, 1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w ży. 
cie zarządzenia stósuje się przepisy dotychczasowe, z za
strzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisy zarządzenia stosuje się jednak do umów 
zawartych przed dniem jego wejścia wżycie, jeżeli cho
dzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu ' jeg~ 
wejścia W życie . " 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Cięż
kiego z dnia 28 lipca 1970 r. w sprawie ogólnych war~n
ków umów sprzedaży zlomu w obrocie krajowym między 
jednostkami g ospodarki uspołecznionej (Monitor Polski 
Nr 26, poz. 219). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l1ipciI J 976r • 
. .;. : 

Minister Finansów: 'H. 'Xisief 
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Zd/<lcznrll: do zarządzenia Ministra 
Findf.lsów zdllia 31 maJa 1976 l'. 
(p.oz_ U41. 

CGOLNE WARUNKI UMOVI SPRZED\ZY SUROWCOW WTORNYCH MET ALI MIĘDZY JEDi'JOSTKAMI 
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ. 

RozdzIał 1 

Zawieranie umów. 

§ L 1. Oferty sprzedaży surowców wtórnych metali, 
zwanych dalej "surowcami", należy składać właściwym 

miejscowo przedsi:ębior$twom. przerobu złomu m.etan lub 
innym jednostkom uprawnionym do skupu surowców okre
ślonego rodzalu, wymienionym w załączniku nr 2 do za
rządzenia Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki 
Materiałowej z dnia 22 -, maja 1974 r. w sprawie zakresu, 
zasad ' i orga,niucjJ gosp(\)darowania surowcami! wtórnymi 
melałi IMonitor Polski Nr 2.1, poz. 126}. 

2. Jednostki gospodarki uspółecznionej obOWiązane do 
gromadzenialulJ upowaŻITione da skupu surowców wy
mienionych pad lp. ł i 2' załącznika nr 2 da za rządzenra, 

o którym mowa w ust. 1, powinny Składać oferty sprze
daży tych surowców właściwym przedsiębiorstwom prze
robu złamu metaH podległym Centrali Gospodarki Złomem 
"Centrozłom", najpóźniej na 30 dni przed przewidzianym 
w ofercie terminem ich dostarczenia. 

3. W ofercie należy określić także rodzaj, ilość i !f 0-

stać zanieczyszczeń surowców 

§ 2. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej upraw
niona do skupu surowców powinna nabyć surowce wymie
nione w ofercie lub w odpowiedzi na ofertę wskazać 

sprzeda wc y innego kupującego. 

2. Przedsiębiorstwo przerobu złomu metali jest obo
wiązane udzielić sp rzedawcy odpowiedzi na ofertę sprze
daży surowców. o których mowa w § l ust. 2, w terminie 
30 dni od otrzymania oferty. Jeżeli przedllliotem oferty są 
surowce trudno zbywalne. w szczególności ze względu na 
ich postać. skład chemiczny itp., p r zedsiębiorstwo przero
bu z.łomu metali. może w oświadczeniu złożonym sprze
dawcy przed upływem terminu ud.zi,eleni.a adp,(Jlwiedzi na 
of ertę pned,łtlżye ten termin do fi, mies-ięcy. 

3. Przepis ust 2 nie ma zastosowania, ieżeli na przed
siębiorstwo przerobu ,:domu metali zostal nałożony obo
wiązek zawarcia umowy ze sprzedawcą w uzgodnieniu d(\)
staw. 

4. Przedsiębiorstwo przerobu złomu meta.H w odpo
wiedzi na ofertę sprzedaży surowców. (') których mowa' 
w § I ust. 2, może ' wskazać innego kupującego w formie 
u :lzielenia sprzedawcy dyspozycji dostarczenia surowcó.v 
kupującemu. który zamó-wił te smowce. Dyspozycja do
starczenia surowców powinna zawierać dane, jakie za
mieszcz.a się w umowach; udzielając dyspozycji należy 

jednocześnie przesłać jej. odp,[s kupulącemu. , 
S. Jeżeli ani sprze,dawca. ani kup-ujący nie zgłosi dru

giej stronie zastrzeżeń do dyspozycj,i wymienionej w usL 4 
w ciągu 14 dni od jej otrz.ymaniCL. między sprzedawcą a ku
pującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na wa,· 
runkach określon ych w d'yspozycji. 

§ 3. 1. Jeżeli w przepisach wskazano j:ednostkrorga
nizacyjne, które sporządzają w skaliogdlnokraJoweJ !lm
jektybilansów pozyskiwaniaizayospooarowani:a określo
ne'go ,rodzaju surowców. zamówienia na surowce należy 
składać w tych jednosfkach. 

2. Je,żeli }ednostkt organ i: z-acy joe.. " których mowa 
w lIsL l. nie spn,edaj;ą SI!l[OWCÓW, powinny Gne prz.eka
zać zamówienia właściwym sprzedawcom:""" jednostkom. 
uprawnionym do skupu surowców. wskazując, Jakich ilo
ścisurowców mogą dotyczyć umowy; jednocześnie zawia
damiają one o tym kupujących. 

3_ W wypadku prz.ewidzianym w ust. 2 określony , 

przepisami termin udiielenia odpowiedzi na zamówienie 
biegnie od dnia otrzymania przez sprzedawcę p'rzekazane
go mu zamówienia. 

4. - Jednostka uprGlwnion~ do sku~}hl surowców w od
powiedzi na' przekazane zamówienie może wskazaeku
pującemu iako sprzedawcę jednostkę gospodarki usp.oiecz
oionej, która złożyła ofertę sprzeda.żv surowCów określo

nych w zamQwieniu (§ l). Jeżeli zamówienie dotyczy s.u
rowców, o których mow.a w § l ust. 2, wskazanie sprze
dawcy może nastąpić przez przesłanie kupującemu odpiSU 
dyspozycji dostarcżenia surowców (§ 2 ust. 4 i 5). 

§ 4. Jednostka uprawniona do- s.kupu surowców, zo
bow iąza.na do zawarcia umowy. jest zwotn:iond z tego 
obowiązku z chwHą zawarcia umowy ze sprzedawcą lub 
z kupującym przez inną wskazaną jednostkę gospodarki 
uspołecznionej. . . 

Rozdział 2 

Wykonywanie umów. 

§ 5. 1. Sprzedawca, który dostarcza surowce za po
średnictwem przewożnika, jest obowiązany sporządzić dla 
każdej partii surowców specyfikację określającą nazwę 

i adres sprzedawcy, datę i numer zamÓWienia lub dyspo
zycji dostarczenia surowców, rodzaj. postać, ilość i jakość 
surowców oraz ilość, rodzaj i postać zawartych w n ich 
zanieczyszczeń. 

2. Specyfikację, o której mowa w usL 1. sprzedawca 
iest obowiązany załączyć d.o L.istu prz.ewoZQwego i zamie
ścić w nim adnotację: "załączono specyfikację", W raZ ie 
przewożenia surowców w wagonie krytym sprzedawca 
powinien ponadto umieścić specyfikację wewnątrz wagonu, 
a w wagonie niekrylym -- oznaczyć jakość surowców 
oraz ilość, rodzaj i postać zanieczyslczeń na nalepce z.j
mieszczonej na wagonie, w razie dm;larcz-enia su rowcó N 

przesyłką drobną w opakowaniu n a leży specyfikację 

umieścić wewnątrz każdego opakowania. 

3. Jeżeli kupujący odbIera surowce z magazynu sprze
dawcy lub jeżeli wydanie surowców przez sprzedawcę na
stęliluje w magazynie kupująceg.o., informacje, które po
wrnna zawierać spec)"fikacJa, nateży zamieścić w dowo
dzie wyda nrd. 

4. W Eazi.e niezalączenia do przesyłki (drobnej lub 
w wd'g-anre krytym~ !i p-et:yHkacJp, o której mowa w ust. 1 
i 2, albo jej niezalączenia do, listu przewozowego sprze
dawca jest obowiązany z.aplacić kupującemu karę umowną 
w wysokości 100 zł. 

5, Sprzedawca jest obowiązany zamieścić w liście 
priewozowym, w rubryce "nazwa towaru", oświadczenie 
następującej treści:. "Przesyłka. nie zawiera przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecn'tych". 

• 



• 
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Oświadczenie takie należy również zamieścić na na
lepce, o której lnowaV{ .ust. 2. 

6. Sprzedawca, wysyłając surowce, jest obowiązany 
zawiadomić o tym kupującego lub jednostkę przez niego 
wskazaną oraz jednostkę, która udzieliła dyspozycji do
starczenia surowców. Zawiadomienia jednostki. któ:'a 
udzieliła dyspozycji. należy dokonać lis lem poleeon ym, 
najpóźniej w dniu nastę.pnym ·, p(},'dnhxwysylki , surowców. 

§ 6. 1. Waga przesyłki surowców stwierdzona przez 
przewoźnika 'w .liście przewozowym, a zaokrąglona w ra
zie przesyłki wagonowej odpadów lub złomu stali niesto
powej albo źeliwa do pełnych 100 kg (do 50 kg - w dół, 

a powyżej 50 kg - w górę), jest podstawą do przepro
wadzenia przez strony rozliczenia. 

2, "V razie odmowy zważenia przesyłki przez prze
wożnika sprzedawca wskaże w liście przewozowym wagę 
przesyłki i poda sposób jej ustalenia w specyfikacji. o któ
rej mowa w § 5. 

§ 7. Jeżeli kupujący stwierdził różnicę między wagą 

wskazaną przez sprzedawcę w liście przewozowym (§ 6 
ust. 2) a wagą ustaloną po nadejściu przesyłki dd miejsca 
przeznaczenia, powinien w terminie 10 dni od , dnia otrzy
mania przesyłki przesłać sprzedawcy odpis protokołu spo
rządzonego przez przewoźnika, a gdyby przewoźnik odmó- " 
wił sporządzenia protokołą - odpis protokołu sporządzo
nego przez kupującego lub innego dokumentu, określające
go wagę przesyłki. W razie niespełnienia przez kupują
cego tego obowiązku podstawę do przeprowadzenia przez 
strony rozliczenia stanowić będzie waga ' wskazana, przez : 
sprzedawcę· 

§ 8. Jeżeli sprzedawca, wykonując umowę, dostarczył 
kupującemu zużyte akumulatory, kupujący jest obowią

zany w terminie 5 dni od otrzymani'a przesyłki tych aku
mulatorów przesIać sprzedawcy pokwitowanie ich ÓdbiorU. 

§ 9. 1. Sprzedawca zawiadomiony przez kupującego 
o dostrzeżonych wadach surowców powinien nie później 
niż w ciągu. 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
oświadczyć, czy rek lmćlcję uznaje, czy też ją odrzuca 
w całości lub w części 

2. Nieudzielenie PI Z2Z sprzedawcę odpowiedzi na re
klamację w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania uważa się 
za uznanie reklamacji. W takim wypadku jakość dostar
czonych surowców może byc ustalona na podstawie proto
kołukoroisyjnej oceny przeprowadzonej przez kupującego 
we własnym zakresie. 

3. W razie odrzucenia przez sprzedawcę reklamacji 
w całości lub w częś~i kupujący powinien zwr6cić się 

, o przeprowadzenie ekspertyzy do właściwego instytlltll 
naukowo-badawczego, gdy chodzi o skład chemiczny su
rowców, a do innego rzeczoznawcy, gdy chodzi o wady 
innego rodzaju. 

§ 10. Kupujący, który z powodu wad dostarczonych 
mu surowców żąda dostarczenia surowców wolnych od 
wad zamiast surowców wadliwych albo odstępuje od umo
wy, nie może odesłać su,rowców sprzedawcy i jest obo
wiązany sprzedać je jednostce gospodarki uspołecznionąj, 

wskazanej przez właściwą jednostkę uprawnioną do skupu 
surowców. 
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