
 

 

 
   

Procedura składania zamówie ń 
 

1. Podstawą sprzedaży kruszyw naturalnych przez Sprzedającego jest okresowe zamówienie Kupującego 
wraz z harmonogramem dostaw do Kupującego, przesłane na numer faksu (32) 324 71 77, adres e-
mail handlowy@zw-hedar.pl lub złożone na piśmie bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, w cyklach 
tygodniowych na koniec tygodnia poprzedzającego tydzień objęty harmonogramem dostaw lub z 
minimum dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty jednorazowego odbioru kruszyw 
naturalnych, umożliwiającym Sprzedającemu dokonanie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji.  

2. Zamówienie winno zawierać: 
- rodzaj zamawianych asortymentów  
- ilość (w tonach) 
- uzgodnione ceny jednostkowe netto, 
- warunki płatności, 
- termin dostawy (lub harmonogram dostaw) 
- miejsce dostawy 
3. Złożone zamówienie przyjęte jest do realizacji po potwierdzeniu go na piśmie przez Sprzedającego. 

Sprzedający dopuszcza realizację zamówień „doraźnych” w trybie uzgodnionym z Kupującym. 
4. W imieniu Kupującego osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i składania             

zamówień są alternatywnie pracownicy, których imienny wykaz (Oświadczenie - załącznik) wraz ze 
wzorami podpisów i imiennych pieczęci. 

5. Wzór stosowanego przez Kupującego zamówienia wraz ze wzorem jego pieczęci firmowej  stanowi 
załącznik. 
 

Warunki dostaw towaru 
 

1. Dostawa zamówionych kruszyw naturalnych odbywać się będzie na koszt Sprzedającego loco 
magazyn Kupującego. 

2. Kruszywa naturalne dostarczane będą według wagi rzeczywistej (z dokładnością odczytu do 50kg) 
potwierdzonej kwitem wagowym. 

3. Realizacja zamówienia dopuszcza ilościowy załadunek środka transportu do minus 300kg w stosunku 
do masy całkowitej środka transportu bez konieczności doładunku.  

 
 

 Warunki odbioru towaru 
 

4. Odbiór zamówionych kruszyw naturalnych odbywać się będzie na koszt Kupującego z terenu 
Odkrywkowego Zakładu Górniczego HEDAR  mieszczącego się w Kopicach nr 170, gmina Grodków, 
województwo opolskie. 

5. W szczególnych przypadkach i na odrębnych, uzgodnionych warunkach, Sprzedający może           
odpłatnie zapewnić transport kruszyw naturalnych pod wskazany przez Kupującego adres. 

6. Warunkiem wydania towaru jest upoważnienie Kupującego (jednorazowe lub zestawienie osób i 
pojazdów upoważnionych do odbioru kruszyw naturalnych w okresie realizacji umowy), przesłane na 
numer faksu (32) 324 71 77, z podpisem i imienną pieczęcią jednej z osób wymienionych w zał. nr 1 do 
niniejszej umowy. 
Sprzedającemu przysługuje prawo kontroli dokumentu tożsamości osoby odbierającej towar                   
w imieniu Kupującego oraz prawo kontroli dowodu rejestracyjnego pojazdu i naczepy, na które  towar 
ma być załadowany. 

7. Kruszywa naturalne wydawane będą według wagi rzeczywistej (z dokładnością odczytu do 50kg) 
potwierdzonej kwitem wagowym. 

8. Realizacja zamówienia dopuszcza ilościowy załadunek środka transportu do minus 300kg w stosunku 
do masy całkowitej środka transportu bez konieczności doładunku.  


