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Ogólne warunki dostaw firmy BEDRA GmbH
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I. Postanowienia ogólne

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Wszystkie dostawy, usługi i oferty firmy BEDRA odbywają się wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych
warunków dostaw. Są one częścią wszystkich umów, które firma BEDRA zawiera ze swoimi kontrahentami
(zwanymi dalej „klientami”) w ramach oferowanych przez nią dostaw i usług. Obowiązują one również w odniesieniu 
do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla klienta, nawet jeśli nie zostaną ponownie uzgodnione. 
(2) Niniejsze ogólne warunki dostawy odnoszą się również do dostaw i usług klienta na rzecz firmy BEDRA w
zakresie, w jakim dotyczy to dostaw metali szlachetnych, w szczególności recyklingu. W przypadku zakupów innych
produktów obowiązują nasze ogólne warunki zakupów.
(3) Warunki handlowe klienta lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli firma BEDRA nie sprzeciwi się
ich obowiązywaniu w każdym indywidualnym przypadku.
(4) Niniejsze ogólne warunki dostaw mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, podmiotów prawnych prawa
publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego. Nie dotyczą konsumentów.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Wszystkie oferty firmy BEDRA są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące
lub zawierają określony okres akceptacji.
(2) O stosunkach prawnych między firmą BEDRA a klientem decyduje wyłącznie podpisana umowa włącznie z
niniejszymi ogólnymi warunkami dostaw.
(3) Uzupełnienia i zmiany w dokonanych uzgodnieniach włącznie z niniejszymi ogólnymi warunkami dostaw
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
(4) Informacje od firmy BEDRA na temat przedmiotu dostawy lub usługi (np. waga, wymiary i dane techniczne), jak
również ich prezentacje (np. rysunki i ilustracje) są tylko informacjami orientacyjnymi, chyba że możliwość
wykorzystania do celu zgodnego z umową wymaga dokładnej zgodności. Nie są to właściwości gwarantowane,
tylko opisy lub oznaczenia dostawy bądź usługi. Zwyczajowe odchylenia i odchylenia, które mają miejsce na skutek
przepisów prawnych lub stanowią udoskonalenia techniczne, są dopuszczalne, o ile nie wpływają na użyteczność
do celów przewidzianych w umowie.

§ 3 Ceny i płatności

(1) Ceny dotyczą zakresu usług i dostaw wymienionych w potwierdzeniach zamówień. Świadczenia dodatkowe lub
specjalne będą naliczane osobno. Ceny podawane są w EUR loko fabryka plus koszty opakowania, wysyłki i
ubezpieczenia, ustawowy podatek VAT, a w przypadku dostaw eksportowych plus cła, opłaty i inne opłaty
publiczne.
(2) Jeśli uzgodnione ceny oparte są na cenach katalogowych firmy BEDRA, a dostawa ma się odbyć dopiero po
okresie dłuższym niż cztery miesiące od zawarcia umowy, wiążące są ceny katalogowe firmy BEDRA obowiązujące
w chwili dostawy (w każdym przypadku pomniejszone o uzgodniony rabat procentowy lub stały).
(3) Kwoty faktur należy płacić natychmiast, bez potrąceń, chyba że uzgodniono na piśmie inaczej. Decydującym
czynnikiem dla zachowania terminu płatności jest wpływ kwoty do firmy BEDRA. Płatności czekiem są
nieakceptowalne, chyba że w indywidualnym przypadku uzgodniono inaczej. Jeśli klient nie zapłaci w terminie,
zaległe kwoty od tego terminu będą oprocentowane w wysokości 9% w skali roku. Nie wpływa to na możliwość
domagania się wyższych odsetek i dalszych odszkodowań w przypadku opóźnienia.
(4) Kompensowanie wzajemnych roszczeń klienta lub wstrzymywanie płatności z powodu takich roszczeń jest
dozwolone tylko wtedy, gdy roszczenia te są bezsporne lub prawnie wiążące lub wynikają z tego samego
zamówienia, na podstawie którego wykonano dostawę.



 
 
 
 
(5) Firma BEDRA jest uprawniona do wykonania lub dostarczenia przyszłych dostaw lub usług tylko w zamian za 
zaliczkę lub zabezpieczenie, jeżeli po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach, które mogą znacznie obniżyć 
wiarygodność kredytową klienta i w wyniku których zagrożona jest spłata otwartych wierzytelności firmy BEDRA 
przez klienta na podstawie danego stosunku umownego (w tym na podstawie innych indywidualnych zamówień, 
których dotyczy ta sama umowa ramowa). 
 
§ 4 Dostawa i termin dostawy 
 
(1) Dostawy są realizowane na bazie loko fabryka. 
(2) Czasy i terminy dostaw i usług zadeklarowane przez firmę BEDRA są jedynie przybliżone, chyba że czas lub 
termin został wyraźnie przyrzeczony lub uzgodniony. Jeśli została uzgodniona dostawa, czasy i terminy dostawy 
odnoszą się do momentu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do 
transportu. 
(3) BEDRA może – bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z opóźnienia klienta – żądać od klienta 
wydłużenia terminów dostaw i usług lub odroczenia terminów dostaw i usług o okres, w którym klient nie wywiązał 
się z zobowiązań umownych wobec BEDRA. 
(4) BEDRA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przeprowadzenia dostawy ani za opóźnienia dostawy, 
jeśli są one spowodowane działaniem siły wyższej lub innymi zdarzeniami nieprzewidywalnymi w chwili zawarcia 
umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia w działalności, problemy z zaopatrzeniem w materiały lub energię, 
opóźnienia w transporcie, strajki, legalne lokauty, niedobór siły roboczej, energii lub surowców, trudności w 
uzyskaniu niezbędnych urzędowych zezwoleń, środki administracyjne lub brak dostaw, nieprawidłowe lub 
opóźnione dostawy przez dostawców), za które BEDRA nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli takie zdarzenia 
znacznie utrudniają lub uniemożliwiają firmie BEDRA dostawę lub usługę, a przeszkoda nie ma charakteru 
tymczasowego, BEDRA ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku tymczasowych przeszkód czasy i terminy 
dostaw lub usług zostają wydłużone lub przesunięte o okres występowania przeszkody oraz stosowny okres 
potrzebny na rozruch. Jeśli w wyniku opóźnienia nie można oczekiwać od klienta przyjęcia dostawy lub usługi, 
może on odstąpić od umowy, składając firmie BEDRA natychmiastowe pisemne oświadczenie. 
(5) Firma BEDRA jest uprawniona do dokonywania dostaw częściowych tylko wtedy, gdy 
• dostawa częściowa może być wykorzystana przez klienta w ramach zastosowania zgodnego z umową; 
• zapewniona jest dostawa pozostałych zamówionych towarów; oraz 
• klient nie ponosi żadnych znaczących dodatkowych wydatków ani kosztów (chyba że BEDRA wyrazi zgodę 

na pokrycie tych kosztów). 
(6) Jeśli BEDRA spóźni się z dostawą lub usługą lub jeśli dostawa lub usługa stanie się niemożliwa z jakiegokolwiek 
powodu, odpowiedzialność firmy BEDRA za szkody jest ograniczona zgodnie z § 8 niniejszych ogólnych warunków 
dostawy. 
 
§ 5 Miejsce realizacji, wysyłki, pakowanie, przeniesienia ryzyka  
 
(1) Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Weil der Stadt, chyba że 
ustalono inaczej. 
(2) Sposób wysyłki i pakowanie ustala BEDRA w ramach swoich zobowiązań. 
(3) Przeniesienie ryzyka na klienta następuje najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy (przy czym 
decyduje początek procesu załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do 
realizacji dostawy. Dotyczy to również dostaw częściowych lub gdy firma BEDRA podjęła się wykonania jeszcze 
innych usług (np. dostawa). Jeśli wysyłka lub przekazanie towaru opóźni się z powodu okoliczności, której 
przyczyna leży po stronie klienta, ryzyko przechodzi na klienta od dnia, w którym przedmiot dostawy jest gotowy 
do wysyłki i firma BEDRA powiadomiła o tym klienta. 
(4) Koszty przechowywania po przeniesieniu ryzyka ponosi klient.  
(5) BEDRA będzie regularnie ubezpieczać przesyłki na swój koszt od kradzieży, szkód wskutek uszkodzenia, szkód 
transportowych, pożaru i zalania oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. 
 
§ 6 Gwarancja, wady materialne 
 
(1) Okres gwarancji wynosi jeden rok od terminu dostawy, a jeśli wymagany jest odbiór, to rok od terminu odbioru. 
Okres ten nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu zagrożenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbku 
na zdrowiu bądź naruszeń obowiązków umyślnych lub wskutek rażącego zaniedbania przez firmę BEDRA lub 
osoby działające w jej imieniu, które to roszczenia ulegają przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ustawowe przedawnienie obowiązuje również w przypadkach zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 i § 634 a ust. 1 nr 2 
kodeksu cywilnego dla roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. 
(2) Dostarczone przedmioty należy dokładnie sprawdzić niezwłocznie po dostawie do klienta lub do wyznaczonej 
przez niego osoby trzeciej. W przypadku wad widocznych i innych, które mogły być zauważone podczas 
niezwłocznego starannego sprawdzania, przedmioty będą uważane za odebrane przez klienta, jeśli w ciągu 
siedmiu dni roboczych od dostawy nie wpłynie do BEDRA pisemna reklamacja. W odniesieniu do innych wad 
przedmioty dostawy uznaje się za zaakceptowane przez klienta, jeśli BEDRA nie otrzyma reklamacji jakościowej w 
ciągu siedmiu dni roboczych od momentu ujawnienia wady. Na żądanie firmy BEDRA zareklamowany przedmiot 
dostawy należy zwrócić do firmy BEDRA na własny koszt. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, BEDRA zwraca koszty 



 
 
 
 
najtańszego sposobu wysyłki; nie dotyczy to wzrostu kosztów wskutek tego, że przedmiot dostawy znajdował się 
w miejscu innym niż podane miejsce przeznaczenia. 
(3) W przypadku wad materialnych w dostarczonych przedmiotach firma BEDRA wedle własnego wyboru 
dokonanego w stosownym czasie jest zobowiązana i uprawniona do przeprowadzenia naprawy lub dostawy 
zastępczej. W razie niepowodzenia, tzn. niemożności, niewykonalności, odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia 
naprawy lub dostawy zastępczej, klient może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu. 
(4) Jeżeli wada wynika z winy firmy BEDRA, klient może dochodzić odszkodowania na warunkach określonych w 
§ 8. 
(5) Gwarancja nie obowiązuje, jeśli klient zmieni przedmiot dostawy lub zleci zmianę w przedmiocie dostawy 
osobom trzecim bez zgody firmy BEDRA, co uniemożliwi lub nadmiernie utrudni usunięcie wady. W każdym 
przypadku klient musi ponieść dodatkowe koszty usunięcia wady wynikające z takiej zmiany. 
 
§ 7 Prawa ochronne 
 
(1) BEDRA gwarantuje zgodnie z niniejszym § 7, że przedmiot dostawy nie jest obarczony prawami własności 
przemysłowej ani prawami autorskimi osób trzecich. Każda strona umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę 
umowy na piśmie w razie wysunięcia roszczeń z powodu naruszenia takich praw. 
(2) Jeśli przedmiot dostawy naruszy prawa ochrony własności przemysłowej lub prawa autorskie osoby trzeciej, 
firma BEDRA wedle własnego uznania i na własny koszt zmieni lub wymieni przedmiot dostawy w taki sposób, aby 
nie naruszał on już praw osób trzecich, przy czym przedmiot dostawy musi nadal spełniać uzgodnione w umowie 
funkcje, bądź zapewni klientowi prawo do korzystania poprzez zawarcie umowy licencyjnej z taką osobą trzecią. 
Jeżeli firmie BEDRA nie uda się uczynić tego w stosownym czasie, klient ma prawo odstąpić od umowy lub 
odpowiednio obniżyć cenę zakupu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze klienta podlegają ograniczeniom 
określonym w § 8 niniejszych ogólnych warunków dostaw. 
 
§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza wskutek zawinienia 
 
(1) Odpowiedzialność odszkodowawcza firmy BEDRA, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności wskutek 
niemożności, opóźnienia, wadliwej lub niewłaściwej dostawy, naruszenia warunków umowy, naruszenia 
zobowiązań wynikających z negocjacji umowy lub z niedozwolonego zawinionego działania, jest ograniczona 
zgodnie z niniejszym § 8. 
(2) BEDRA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania jej organów, przedstawicieli 
prawnych, pracowników lub innych osób działających w jej imieniu, o ile nie stanowi to naruszenia istotnych 
zobowiązań umowy. Istotny dla umowy jest obowiązek terminowego dostarczenia przedmiotu dostawy, brak wad 
prawnych i ograniczających istotnie jego funkcjonalność lub przydatność do stosowania, a także obowiązki 
doradztwa, ochrony i opieki, które powinny umożliwiać klientowi wykorzystanie uzgodnionego przedmiotu dostawy 
zgodnie z umową lub mają chronić zdrowie i życie klienta i jego personelu oraz jego własność przed poważnymi 
szkodami. 
(3) Jeżeli BEDRA wg § 8 ust. 2 jest przyczynowo odpowiedzialna za szkody, odpowiedzialność ta jest ograniczona 
do szkód, które BEDRA przewidziała przy zawieraniu umowy jako możliwą konsekwencję naruszenia umowy lub 
powinna była przewidzieć, zachowując należytą staranność. Szkody pośrednie i szkody następcze wynikające z 
wad przedmiotu dostawy podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy takie szkody mogą być oczekiwane, jeżeli przedmiot 
dostawy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. 
(4) Powyższe wyłączenia i ograniczenia obowiązują w takim samym zakresie na korzyść organów, przedstawicieli 
prawnych, pracowników i innych osób działających w imieniu firmy BEDRA. 
(5) Jeśli BEDRA udostępnia informacje techniczne lub doradza, a jej informacje lub porady nie należą do zakresu, 
który jest uzgodniony w umowie, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności. 
(6) Ograniczenia wg niniejszego § 8 nie mają zastosowania do odpowiedzialności firmy BEDRA za zachowanie 
umyślne, cechy gwarantowane, utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za 
produkt. 
 
§ 9 Zastrzeżenie prawa własności 
 
(1) BEDRA zastrzega sobie prawo własności do wszystkich pozycji dostawy do momentu otrzymania wszystkich 
płatności wynikających z kontaktów handlowych z klientem, włącznie z wierzytelnościami z salda z rachunku 
bieżącego (zwłaszcza z kont wagowych). W przypadku postępowania klienta sprzecznego z umową, w 
szczególności w przypadku opóźnienia płatności, firma BEDRA jest uprawniona do odebrania przedmiotu umowy. 
Odebranie przedmiotu umowy oznacza odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu umowy firma BEDRA jest 
upoważniona do jego wykorzystania. Przychody z wykorzystania należy zaliczyć na poczet zobowiązań klienta – 
po pomniejszeniu o uzasadnione koszty wykorzystania. 
(2) Klient jest zobowiązany do ostrożnego traktowania przedmiotu umowy i jego ubezpieczenia na własny koszt od 
szkód wskutek pożaru, zalania i kradzieży według wartości nowego przedmiotu. 
(3) W przypadku zajęcia i innych ingerencji stron trzecich klient musi niezwłocznie poinformować o tym na piśmie 
firmę BEDRA. 
(4) Klient jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu umowy w toku zwykłej działalności gospodarczej. Niniejszym 
jednak ceduje na firmę BEDRA wszystkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (z podatkiem VAT) 



 
 
 
 
wynikające z odsprzedaży wobec swoich odbiorców lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot umowy 
odsprzedaje bez przetwarzania czy po przetworzeniu. Klient jest uprawniony do ściągania tych wierzytelności 
również po tej cesji. Nie wpływa to na prawo firmy BEDRA do samodzielnego ściągania wierzytelności. Firma 
BEDRA zobowiązuje się jednak do nieściągania tych wierzytelności, dopóki (i) klient będzie wywiązywał się ze 
swoich zobowiązań płatniczych, (ii) nie będzie zalegał z płatnościami i (iii) nie złoży wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego oraz nie przestanie realizować płatności. Jeśli jednak wystąpi jeden z powyższych 
przypadków, BEDRA może zażądać, aby klient poinformował o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, 
podał wszystkie informacje dotyczące ściągania, doręczył wszystkie związane z tym dokumenty i poinformował 
dłużników o cesji. 
(5) Obróbka i przetwarzanie przedmiotu umowy przez klienta odbywają się zawsze dla firmy BEDRA. Firma BEDRA 
jest uważana za producenta w rozumieniu § 950 kodeksu cywilnego bez dalszych zobowiązań. Jeżeli przedmiot 
umowy zostanie przetworzony z innymi przedmiotami nienależącymi do firmy BEDRA, BEDRA nabywa prawo 
współwłasności nowego przedmiotu w wysokości proporcji wartości kwoty faktury do ceny nabycia innych towarów. 
W odniesieniu do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia obowiązują przepisy dotyczące przedmiotu 
umowy. 
(6) W przypadku gdy przedmiot umowy zostanie połączony, zmieszany lub wymieszany z ruchomymi przedmiotami 
klienta w taki sposób, że przedmiot klienta będzie uważany za główny przedmiot, klient ceduje na firmę BEDRA już 
teraz swoje prawo własności do całego przedmiotu proporcjonalnie do wartości przedmiotu umowy w stosunku do 
wartości innych połączonych, zmieszanych lub wymieszanych przedmiotów. Jeżeli przedmiot umowy zostanie 
połączony, zmieszany lub wymieszany z ruchomymi przedmiotami osoby trzeciej w taki sposób, że przedmiot osoby 
trzeciej będzie uważany za przedmiot główny, klient niniejszym ceduje na firmę BEDRA roszczenie o 
wynagrodzenie wobec osoby trzeciej w wysokości odpowiadającej kwocie faktury przypadającej na przedmiot 
umowy. 
(7) Nowy przedmiot utworzony przez połączenie lub zmieszanie lub prawa (współ)własności do nowego przedmiotu 
przysługujące lub przeniesione na firmę BEDRA, a także roszczenia o wynagrodzenie scedowane zgodnie z 
poprzednim ustępem, służą zabezpieczeniu roszczeń firmy BEDRA w taki sam sposób, jak sam przedmiot umowy. 
(8) BEDRA zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących jej zabezpieczeń na żądanie klienta w takim zakresie, 
w jakim możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczanych wierzytelności o 
więcej niż 10%. 
 
§ 10 Postanowienia końcowe 
 
(1) Obowiązuje jurysdykcja miasta Leonberg. 
(2) Relacje między firmą BEDRA a klientem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania. 
 
 
 
II. Przepisy szczególne dotyczące zakupu i recyklingu 
 
Postanowienia punktu II mają zastosowanie uzupełniająco do postanowień punktu I, jeśli BEDRA kupuje produkty 
zawierające metale szlachetne od klienta lub przejmuje materiały zawierające metale szlachetne do odzysku metali 
szlachetnych (recyklingu). 
 
§ 11 Właściwości materiału do recyklingu 
 
(1) W ramach recyklingu BEDRA przetapia dostarczony przez klienta materiał zawierający metale szlachetne 
(materiał do przerobu) w jednorodne sztabki oraz określa wagę i zawartość metali szlachetnych na podstawie 
pobranych próbek. 
(2) W tym celu BEDRA przyjmuje od klienta wyłącznie materiały do przerobu, które nie mają właściwości 
niebezpiecznych, a więc w szczególności nie zawierają żadnych składników toksycznych, żrących, wybuchowych, 
łatwopalnych lub radioaktywnych. Ponadto materiał do przerobu nie może zawierać żadnych składników 
szkodliwych lub zakłócających (na przykład rtęci, chloru, bromu, arsenu, selenu itp.). 
(3) Klient jest zobowiązany powiadomić firmę BEDRA bezpośrednio przed zawarciem umowy, jeżeli materiał do 
przerobu zawiera składniki szkodliwe lub zakłócające według ust. 2. Materiały takie mogą być dostarczane 
wyłącznie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą firmy BEDRA. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach BEDRA wyrazi 
zgodę na dostawę takiego materiału, musi on być odpowiednio zapakowany i oznakowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
(4) BEDRA zastrzega sobie prawo do zwiększenia kosztów przetwarzania w indywidualnych przypadkach, jeżeli 
klient nie poinformuje o szczególnych właściwościach materiału do przerobu w momencie zawarcia umowy, a firma 
BEDRA nie wiedziała o nich i doprowadziły one do dodatkowych kosztów. Nie wpływa to na poniższe postanowienia 
§ 12. 
 
§12 Odpowiedzialność klienta za szkody 
 
Klient ponosi odpowiedzialność wobec firmy BEDRA za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwie przekazanych 
właściwości składników niebezpiecznych lub szkodliwych materiału do przerobu. 



 
 
 
 
 
§ 13 Dostawa i przeniesienie ryzyka 
 
(1) Z zastrzeżeniem innego uzgodnienia z klientem, klient ponosi koszty i ryzyko związane z dostawą materiału do 
przerobu do momentu przekazania w siedzibie firmy BEDRA lub w innym wyznaczonym punkcie przekazania. 
(2) Jeśli w indywidualnym przypadku BEDRA uzgodniła odbiór materiału do przerobu, ryzyko przechodzi z chwilą 
przekazania materiału firmie BEDRA lub wyznaczonej przez nią firmie transportowej. 
 
§ 14 Rozliczenia 
 
(1) BEDRA będzie wystawiać rozliczenia wyników wyznaczania wagi i zawartości metali szlachetnych. Rozliczenie 
jest wiążące, jeśli klient wyrazi na nie zgodę lub jeśli nie wyrazi sprzeciwu na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 
otrzymania rozliczenia, pod warunkiem że BEDRA wskazała tę konsekwencję prawną. 
(2) Firma BEDRA jest uprawniona do dalszego przetworzenia materiału do przerobu, o ile rozliczenie stanie się 
wiążące. 
(3) Wagi i zawartość metali określone na podstawie rozliczenia są zapisywane na kontach wagowych (kontach 
metali szlachetnych) klienta. Zastosowanie mają postanowienia punktu III. 
(4) Klient płaci uzgodnioną opłatę za recykling. Firma BEDRA jest uprawniona do potrącenia tej opłaty, 
uwzględniając roszczenia klienta. 
 
§ 15 Zakup metali szlachetnych 
 
(1) Zawierając z klientem umowę zakupu dotyczącą zakupu metalu szlachetnego, klient jest zobowiązany do 
udostępnienia w uzgodnionej ilości kupowanych metali szlachetnych niezwłocznie i w całości. 
(2) Jeśli pomimo ustalenia dodatkowego terminu klient nie dostarczy zakupionych metali szlachetnych lub nie 
dostarczy ich w całości, BEDRA może żądać odszkodowania. Prawo to obejmuje w szczególności dodatkowe 
koszty poniesione przez firmę BEDRA w związku z zakupem zastępczym. 
(3) Obowiązuje cena uzgodniona z klientem. 
 
§ 16 Realizacja za pomocą kont wagowych 
 
Cała realizacja zakupu i recyklingu odbywa się za pośrednictwem kont wagowych zgodnie z postanowieniami 
punktu III. 
 
 
 
III. Postanowienia szczególne dotyczące kont wagowych 
 
Postanowienia punktu III obowiązują uzupełniająco do postanowień punktów I i II. 
 
§ 17 Konta wagowe 
 
W obrocie handlowym metalami szlachetnymi BEDRA prowadzi dla każdego metalu szlachetnego (dalej: „metale”) 
oddzielne konta wagowe dla klientów. 
 
§ 18 Ceny rynkowe, ceny zakupu i sprzedaży 
 
(1) Jeśli w celu ustalenia stanu konta, rozliczenia lub zakupu/sprzedaży miarodajna jest cena rynkowa danego 
metalu, to – z zastrzeżeniem innych uzgodnień z klientem – opiera się ona na bieżącej dziennej „cenie Kitco” 
(Kitco Metals Inc., Montreal, Quebec (Kanada), dostępnej na www.kitco.com) dla danego metalu.  
(2) W przypadku not uznaniowych lub zakupu metali przez firmę BEDRA od klienta miarodajna jest cena zakupu 
(„Bid”), a w przypadku obciążeń i sprzedaży klientowi miarodajna jest cena sprzedaży („Ask”). 
(3) W przypadku zakupu / wystawienia noty uznaniowej przez firmę BEDRA dolicza się potrącenie według wartości 
kursu („cena zakupu”). W przypadku sprzedaży (włącznie z zakupem zastępczym) dolicza się uzgodniony narzut 
(„cena sprzedaży”). 
 
§ 19 Własność stanu konta 
 
(1) Jeśli firma BEDRA sama fizycznie przechowuje metale, to stany różnych kont wagowych, również innych 
klientów (posiadaczy kont), nie są przechowywane przez firmę BEDRA fizycznie osobno. BEDRA ma prawo do 
zmiany kształtu i stanu metali. 
(2) Każdy posiadacz konta rachunku jest współwłaścicielem całości stanów ilości wagowej metalu zapisanej na 
jego koncie. Jeśli całość stanów fizycznie przechowywanych metali przez firmę BEDRA jest mniejsza niż suma 
ilości zaksięgowanych na wszystkich kontach metali w firmie BEDRA, prawo własności klienta do stanów obejmuje 
udział w jego wierzytelnościach. 
(3) BEDRA ma prawo do przywrócenia wyłącznej własności klienta w dowolnym momencie poprzez oddzielenie. 



 
 
 
 
(4) Poza tym BEDRA przechowuje metale bezpłatnie w miejscu prowadzenia działalności. Jednak BEDRA nie ma 
obowiązku fizycznego przechowywania u siebie równowartości konta. 
(5) W przypadku zakupu lub sprzedaży metali przeniesienie własności odbywa się wraz z zaksięgowaniem na 
odpowiednim koncie. Przy zakupie przez klienta jest to uzależnione od warunku pełnej zapłaty ceny zakupu. 
 
§ 20 Ujemny stan konta („debet”) / wyrównanie 
 
(1) Konta wagowe mogą mieć stan ujemny („debet”) tylko na podstawie specjalnego uzgodnienia między firmą 
BEDRA a klientem, które wymaga co najmniej formy pisemnej. 
(2) Jeżeli uzgodniono, że konta wagowe mogą mieć stan ujemny, w przypadku braku innych pisemnych uregulowań 
z klientem BEDRA ma prawo zażądać spłaty stanu ujemnego na koncie po wyznaczeniu stosownego okresu 
wynoszącego co najmniej 2 tygodnie. 
(3) Jeżeli klient jest zobowiązany do wyrównania stanu ujemnego na jednym lub kilku kontach wagowych, musi w 
wymaganym terminie spłaty dostarczyć odpowiednią ilość odpowiedniego metalu albo zapłacić kwotę niezbędną 
do wyrównania konta. Jeśli klient nie dostarczy w terminie materiału o wartości co najmniej równej wartości salda 
ujemnego, BEDRA natychmiast dokona odpowiedniego zakupu zastępczego i wystawi klientowi fakturę po cenie 
sprzedaży.  
(4) Jeśli w powyższym przypadku według ust. 3 w terminie spłaty występuje ujemne saldo na co najmniej jednym 
koncie wagowym klienta dla określonego metalu, natomiast na co najmniej jednym innym koncie innych metali 
występuje stan i klient nie dostarczy metalu do wyrównania konta, BEDRA może według własnego uznania zakupić 
niezwłocznie po terminie spłaty metale do wysokości wyrównywanego salda klienta, jednocześnie sprzedając 
odpowiednie metale z kont, dla których występuje ujemne saldo. Do zakupu metali firma BEDRA wystawi 
odpowiednią notę uznaniową (pobranie z konta wagowego) w cenie zakupu. W odniesieniu do zakupu zastępczego 
obowiązuje powyższy ust. 3. 
(5) Termin płatności za faktury wynosi jeden tydzień. 
 
§ 21 Rozliczenia rachunków 
 
(1) Konta wagowe są prowadzone w rachunku bieżącym. Na żądanie klienta BEDRA poda aktualny stan konta 
wagowego. 
(2) Jeśli podawany jest stan konta w rozliczeniach poszczególnych transakcji, odbywa się to w celach 
informacyjnych. Ze względu na bieżące dostawy i wysyłki niektóre dane mogą jeszcze nie być w nich uwzględnione. 
(3) Jeśli BEDRA z własnej inicjatywy udostępni odpowiednią funkcję online (aplikację), klient dzięki niej może na 
bieżąco przeglądać aktualny stan swojego konta na obowiązujących warunkach. Podane tam informacje nie są 
wiążące. 
 
§ 22 Dysponowanie kwotami kont 
 
(1) Klient może zażądać wykorzystania stanu swojego konta (w cenie zakupu) w ramach kontaktów handlowych 
lub jego fizycznego wydania w całości lub w części według własnego uznania. Wszelkie prawa zabezpieczające 
firmy BEDRA (prawa do zastawu) zostają zachowane. 
(2) Jeśli klient zażąda wydania, BEDRA udostępni klientowi metal w jakości uznawanej w branży za standardową 
(normalnie granulat). Jeśli klient zażąda przekazania towaru w innej formie (np. sztabki), BEDRA ma prawo do 
naliczenia uzasadnionego narzutu. Miejscem realizacji jest siedziba firmy BEDRA.  
(3) Wydanie w innym miejscu wymaga odrębnego uzgodnienia między stronami. W takim przypadku klient ponosi 
koszty transportu włącznie z ubezpieczeniem. 
 
§ 23 Opłaty i koszty 
 
Klient nie uiszcza żadnych opłat za prowadzenie kont wagowych. 
 
§ 24 Prawo firmy BEDRA do zastawu 
 
(1) BEDRA nabywa prawo do zastawu wszystkich przedmiotów klienta, w których nabyła lub nabędzie własność w 
ramach kontaktów handlowych z klientem, a także wszelkich roszczeń klienta wobec firmy BEDRA, które są 
obecnie należne lub będą należne klientowi w związku z kontaktami handlowymi między stronami umowy, w 
szczególności stany kont na poszczególnych kontach metali szlachetnych (dalej: „przedmioty zastawu”). 
(2) Zastaw służy zabezpieczeniu wszystkich istniejących, przyszłych lub warunkowych roszczeń przysługujących 
firmie BEDRA z tytułu kontaktów handlowych z klientem. 
(3) Jeżeli przedmioty klienta wejdą w posiadanie firmy BEDRA z wyraźnym zastrzeżeniem, że można ich używać 
wyłącznie do określonego celu, prawo do zastawu nie obejmuje tych przedmiotów. 
(4) Firma BEDRA jest zobowiązana do zwolnienia zastawów, jeżeli możliwa do uzyskania wartość wszystkich 
zastawów nie tylko tymczasowo przekroczy 110% roszczeń zabezpieczonych na mocy niniejszego uzgodnienia. 
BEDRA jest odpowiedzialna za wybór zwolnionych przedmiotów zastawu, przy czym bierze pod uwagę 
uzasadnione interesy klienta. 



 
 
 
 
(5) Jeżeli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec firmy BEDRA, ma ona prawo, nawet bez istnienia 
tytułu egzekucyjnego, do rozporządzania zastawionymi przedmiotami, w przypadku gdy wcześniej powiadomiła 
klienta na piśmie o zamiarze wykorzystania, wyznaczając rozsądny termin wynoszący przynajmniej jeden tydzień. 
(6) Jeśli w ramach niniejszych uzgodnień fizycznie istniejące metale klienta są zastawione na rzecz firmy BEDRA, 
w przypadku wykorzystania obowiązują następujące zasady: BEDRA może przenieść własność zastawionych 
przedmiotów na firmę BEDRA poprzez jednostronne pisemne oświadczenie dla klienta lub wykorzystać zastawione 
przedmioty według własnego uznania. Klient niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na przeniesienie własności 
na firmę BEDRA zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Do przeniesienia własności BEDRA wystawi klientowi 
notę uznaniową w cenie zakupu obowiązującej w momencie przeniesienia własności. W ramach wykorzystania 
BEDRA będzie brać pod uwagę uzasadnione interesy klienta. 
(7) Jeśli w ramach niniejszych uzgodnień nastąpi zastawienie stanów kont metali szlachetnych klienta, BEDRA w 
razie wykorzystania jest uprawniona do zakupu metali w wysokości wymagalnej wierzytelności i wystawić notę 
uznaniową w cenie zakupu.  
 
§ 25 Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie 
 
(1) Umowa na konta wagowe obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga formy pisemnej. 
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
(2) W przypadku zwykłego rozwiązania umowy przez firmę BEDRA jest ona uprawniona do wykupu ewentualnej 
kwoty konta klienta, jeśli powiadomi o tym fakcie klienta, a ten nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy od 
otrzymania powiadomienia. W takim przypadku klient niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na przeniesienie 
własności na firmę BEDRA. W przypadku wykupu BEDRA wystawi następnie klientowi notę uznaniową na cenę 
zakupu w momencie zakupu. 


