OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Postanowienia ogólne.
Niniejsze Ogolne Warunki Sprzedazy i swiadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez Pallza Społka z
ograniczona odpowiedzialnoscia, stosuje sie do wszystkich transakcji sprzedazy lub swiadczenia usług z
Odbiorcami (Kontrahentami, podmiotami prowadzacymi działalnosc gospodarcza, osobami fizycznymi), w
ktorych Pallza Sp. z o.o. wystepuje jako Dostawca. OWS stanowia integralna czesc wszystkich ofert
składanych przez Dostawce oraz zawieranych przez niego Umow, o ile nie zostanie inaczej ustalone
indywidualnie z konkretnym Odbiorca na pismie.
Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest złozenie przez Odbiorce stosownego zamowienia, zawierajacego
szczegołowa specyfikacje zamawianych towarow, produktow lub usług (kod katalogowy towaru, szczegołowy
opis towaru, w przypadku szczegolnych zastosowan warunki, w jakich ma byc eksploatowany), ich ilosc,
termin dostawy, warunki płatnosci, warunki dostawy, miejsce dostawy, a takze potwierdzenie przyjecia
zamowienia do realizacji przez Dostawce.
Złozenie zamowienia przez Odbiorce oznacza akceptacje niniejszych OWS bez zastrzezen.
Formy Sprzedazy:
1) Bezposrednia odbywa sie w siedzibie firmy:
ul. Żwirowa 6 a
43-514 Kaniow
2) Sprzedaz wysyłkowa za posrednictwem firm spedycyjnych.
2. Oferty i zamówienia.
1) Zamowienia sprzedazy bezposredniej przyjmowane sa w formie ustnej lub pisemnej.
2) Zamowienia sprzedazy wysyłkowej przyjmowane sa w formie pisemnej, za posrednictwem poczty
elektronicznej, listownie na adres siedziby.
3) Na zamowieniu Dostawca oczekuje pełnych informacji (okreslonych w punkcie 1. OWS) co do
zamawianego towaru lub usługi (powołanie sie na indeks lub nazwe towaru w oparciu o aktualny
katalog Dostawcy).
4) Jezeli zamowienie dotyczy wczesniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na
zamowieniu numeru tej oferty. Spełnienie w/w wymogow pozwoli na bezbłedna i szybka realizacje
zamowienia. W razie nie powołania sie na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne niezgodnosci cenowe na fakturze VAT, brak dostepnosci towaru, jak rowniez
niezgodnosci w szczegolnych parametrach towaru okreslonych w pierwotnym zamowieniu.
5) Umowa jest zawarta w chwili, gdy Odbiorca otrzyma pisemne potwierdzenie przyjecia zamowienia.
6) Jezeli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzezenia co do tresci potwierdzenia zamowienia, winien w ciagu
3 dni roboczych zawiadomic o tym pisemnie na adres oddziału firmowego Dostawcy. Niedotrzymanie
w/w warunku oznacza, ze Umowa została zawarta zgodnie z potwierdzonym przez Dostawce
zamowieniem.
7) Dostawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za błedy i uchybienia popełnione przez Odbiorce w
tresci zamowienia.

8) Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Dostawcy ma charakter wyłacznie informacyjny i nie
skutkuje powstaniem po stronie Dostawcy odpowiedzialnosci cywilnej z tego tytułu.
3. Terminy i warunki dostaw.
1) Dostawca zobowiazany jest dostarczyc towar spełniajac warunki okreslone w potwierdzeniu przyjecia
zamowienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilosc, rodzaj towaru, cena.
2) Wszelkie korzysci i ciezary zwiazane z towarem oraz niebezpieczenstwo jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przechodza na Odbiorce z chwila wydania Towaru z magazynu.
3) Wartosc towaru nie obejmuje kosztow dostawy.
4) Towar dostarczany jest (pod wskazany na zamowieniu adres) przez Firmy spedycyjne na koszt
Odbiorcy, chyba ze Dostawca wyrazi zgode na pokrycie kosztow przesyłki.
5) Towar pozostaje własnoscia Dostawcy do momentu dokonania przez Odbiorce zapłaty całosci ceny
za zamowiony i wydany towar.
6) Terminy dostaw zamowionych towarow okresla potwierdzenie przyjecia zamowienia. Dostawca
zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okolicznosci od niego niezalezne, a w
szczegolnosci: zaniechania lub opoznienia w wykonaniu obowiazkow lezacych po stronie Odbiorcy, w
tym dostarczenia Dostawcy: specyfikacji wykonania usług, rysunkow konstrukcyjnych, swiadectw
jakosci itp., niezbednych do wykonania lub realizacji zamowienia, zmiany/wydłuzenia terminu
dostawy materiałow niezbednych do wykonania zamowienia Odbiorcy, zmiany dyspozycji Odbiorcy
dotyczace instrukcji transportowych, „domowien” towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegołow
zamowienia przez Dostawce z Odbiorca. W przypadkach opisanych powyzej Dostawca nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci zarowno w stosunku do Odbiorcy, jak rowniez jego kontrahentow. O
zaistnieniu powyzszych okolicznosci Dostawca zobowiazany jest niezwłocznie poinformowac Odbiorce
wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
7) Dostawy czesciowe sa dozwolone, o ile wczesniej Odbiorca wyrazi zgode w formie pisemnej lub
ustnej.
8) Jezeli w zamowieniu Odbiorca szczegołowo okreslił rodzaj odbioru towaru jako „odbior osobisty”,
winien odebrac go w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjecia zamowienia. W przypadku
niezobowiazania sie do odbioru osobistego, towar zostanie wysłany na adres Odbiorcy wraz z
doliczonymi kosztami transportu.
9) W przypadku ustalenia w warunkach płatnosci formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy moze
ulec przedłuzeniu o okres opoznienia w dokonaniu wpłaty. Za dzien dokonania wpłaty przyjmuje sie
dzien uznania rachunku bankowego Dostawcy.
4. Pozwolenia i decyzje administracyjne.
Odbiorca zobowiazany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwolen
lub innych decyzji administracyjnych na dostawe, przewoz lub uzytkowanie towaru zgodnie z jego
przeznaczeniem. Ponadto Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez
Dostawce, w zwiazku z naruszeniem przez Odbiorce OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub
składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.
5. Płatnosci i ceny.
1) Termin i forma płatnosci uzgadniane sa dla kazdego Odbiorcy indywidualnie przez Dyrektora lub
Zastepce Dyrektora Społki. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
2) Decyzja o dokonywaniu płatnosci przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorcow, ktorzy dokonywali
wczesniej zakupow u Dostawcy oraz dostarczyli nastepujace dokumenty:
• Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub Ewidencji Działalnosci Gospodarczej,
• zaswiadczenie o numerze NIP,
• zaswiadczenie o numerze REGON,
• prosba o przyznanie przelewu oraz przyznanie kredytu kupieckiego.
3) Jezeli zapłata nastepuje przelewem, za dzien zapłaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku
bankowego Dostawcy.
4) Czeki ani weksle nie sa przyjmowane bez pisemnej zgody Dostawcy.
5) Podstawa ustalenia cen sprzedazy jest aktualny cennik sprzedazy lub oferta złozona przez Dostawce
na podstawie zapytania Odbiorcy.
6) Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych
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materiałach sa jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowia oferty w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.).
W ofertach ceny produktow sa cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarow i
usług w wysokosci zgodnej z obowiazujaca stawka podatku VAT.
W przypadku wyceny oferty w walucie innej niz PLN, podstawa do rozliczenia transakcji jest kurs
sprzedazy ogłoszony dla danej waluty przez ING Bank Ślaski S.A. z dnia poprzedzajacego dzien
wystawienia faktury. W przypadku rozliczen w formie przedpłaty podstawa do ING Bank Ślaski S.A. z
dnia poprzedzajacego dzien wystawienia faktury proforma.
Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji
rynkowej, wskaznika inflacji, wzrostem cen towarow, surowcow i materiałow.
Prawo zastrzezone w pkt. 9 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedajacego w terminowych ofertach
sprzedazy.
W przypadku przeterminowanych płatnosci lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez
Odbiorce, realizacja zamowien zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatnosci.
W przypadku zaległosci płatniczych Dostawca ma prawo:
wstrzymania realizacji przyjetych juz zamowien,
odmowy wydania gotowych zamowien,
wstrzymania uprawnien Odbiorcy do płatnosci przelewem oraz odebrania przyznanych rabatow,
wstrzymania uprawnien Odbiorcy z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.

6. Reklamacje.
1) Odbiorca jest zobowiazany do sprawdzenia otrzymanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Jesli towar jest niewłasciwy lub ilosc nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami
wynikajacymi ze złozonego zamowienia, Odbiorca zobligowany jest w terminie 4 dni roboczych od
daty otrzymania towaru, powiadomic o tym pisemnie Dostawce, przed podjeciem dalszego
uzytkowania (przetwarzania). To samo obowiazuje w wypadku kazdego widocznego uszkodzenia i/
lub wady, ktora moze byc rozpoznana w sposob nie wymagajacy dodatkowych testow lub pomiarow.
Jezeli Odbiorca nie dopełni powyzszego obowiazku, dostawa bedzie uwazana za przyjeta bez
zastrzezen.
2) W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi reklamacja dostawy (uszkodzenie
przesyłki, braki ilosciowe) musi byc udokumentowana protokołem szkodowym sporzadzonym przez
Odbiorce natychmiast w momencie odbioru w obecnosci kuriera dostarczajacego przesyłke.
3) Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opoznienia w dostarczeniu towarow powstałe ze strony
firmy spedycyjnej oraz wynikajace z niezaleznych od Dostawcy przyczyn lezacych po stronie osob
trzecich. Dostawca nie odpowiada rowniez za straty Odbiorcy zwiazane z prowadzeniem
przedsiebiorstwa, utrate zysku, strate czasu, utracone zarobki i inne straty posrednie.
4) Reklamowany towar winien byc odesłany Dostawcy w ciagu 3 dni roboczych od zgłoszenia
reklamacji, jednakze po uzgodnieniu z Dostawca formy przesyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, w
ciagu 30 dni towar reklamowany zostanie wymieniony na towar bez wad lub zostana usuniete jego
wady.
5) Utrate roszczen gwarancyjnych oraz z tytułu rekojmi za wady powoduja nastepujace działania:
• nieodpowiednia eksploatacja,
• przekroczenie parametrow technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w
ofertach,
• ingerencja w konstrukcje bez pisemnej zgody Dostawcy.
6) Wszelkie koszty zwiazane z nieuzasadniona reklamacja ponosi Odbiorca.
7) Odpowiedz na zgłoszona reklamacje co do sposobu jej załatwienia powinna byc udzielona przez
Dostawce w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku gdy
wymagane jest szczegołowe wykonanie badan, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta,
reklamacja moze byc rozpatrywana w dłuzszym, uzgodnionym przez obie strony terminie, z
zastrzezeniem tresci ustepu 8 niniejszego punktu.
8) O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca informowany jest pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony
przez strony sposob, przez upowaznionego pracownika Dostawcy.
9) Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorce do wstrzymania zapłaty za towar badz za jego czesc.
Dostawca ma prawo wstrzymac sie wobec Odbiorcy z realizacja jego roszczen z tytułu reklamacji do
czasu uregulowania przez Odbiorce wszelkich zaległych zobowiazan.

7. Gwarancja.
1) Dostawca zapewnia, ze w prowadzonej działalnosci opiera sie na swoim doswiadczeniu i wszelkie
doradztwo techniczne, jak rowniez oferowane produkty i usługi swiadczone sa z zachowaniem
nalezytej starannosci.
2) Dostawca udziela gwarancji na swoje towary i produkty na okres 12 miesiecy od daty otrzymania
towaru, pod warunkiem, ze towar jest uzywany i przechowywany własciwie oraz w sposob zgodny z
jego przeznaczeniem i własciwosciami technicznymi.
3) Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikłe z niewłasciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem uzytkowania towaru, jak rowniez za jego eksploatowanie w szczegolnych
warunkach, ktore nie były wskazywane w zamowieniu.
4) Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za naturalne zuzycie sie towaru, bedace nastepstwem jego
prawidłowej eksploatacji.
5) Dostawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na towary wyprodukowane na zyczenie i zgodnie z
koncepcja Odbiorcy.
8. Siła Wyzsza.
Jezeli okolicznosci pozostaja poza kontrola Dostawcy i Odbiorcy, w szczegolnosci takie jak zakłocenia w
produkcji lub transporcie towarow spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urzadzen, wypadki,
zagrozenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pozary, trzesienia ziemi itp., dostawa moze byc
odpowiednio opozniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrocenia normalnych
warunkow.
9. Postanowienia koncowe.
1) Odbiorca ma prawo odstapic od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposob razacy narusza
postanowienia OWS.
2) Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na pismie, stanowia integralna czesc Umow
zawieranych pomiedzy Dostawca i Odbiorca.
3) Jezeli nastapi stwierdzenie niewaznosci ktoregokolwiek z postanowien OWS, nie ma to wpływu na
waznosc pozostałych postanowien lub innych fragmentow OWS.
4) OWS znajduja zastosowanie do wszystkich zamowien zrealizowanych przez Dostawce poczawszy od
01.09.2018.
5) Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikajacych z OWS oraz Umowy łaczacej strony bez pisemnej
zgody Dostawcy.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7) Strony beda dazyc do polubownego załatwienia wszelkich sporow wynikłych z wykonywania
zamowien i reklamacji objetych niniejszymi OWS. W przypadku niemoznosci polubownego
załatwienia sprawy, własciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie Sad siedziby Dostawcy.
8) Wszystkie postanowienia odbiegajace od tresci OWS wymagaja uzgodnienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

