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 Standardowe Warunki Sprzeda�y Firmy Pall  
 
1. Akceptacja Warunków:  Niniejsze warunki dotycz� kupna i sprzeda�y Produktu, wyposa�enia oraz 

ewentualnych usług powi�zanych Sprzedawcy (ł�cznie „Produkt”), które mog� zosta� okre�lone w 
zamówieniu, wycenie, ofercie lub potwierdzeniu Sprzedawcy, zale�nie od okoliczno�ci 
(„Dokumentacja Sprzedawcy”). W przypadku, gdy niniejsze warunki stanowi� cz��� oferty 
Sprzedawcy lub potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawc�, taka oferta lub potwierdzenie 
uzale�nione jest od akceptacji przedmiotowych warunków przez Kupuj�cego. Sprzedawca 
niniejszym nie przyjmuje wszelkich dodatkowych lub odmiennych warunków, zawartych w 
formularzach lub dokumentach Kupuj�cego. 

 
2. Dostawa: 
 i. Harmonogram dostaw oraz/lub wysyłek zawiera mo�liwie dokładne dane szacunkowe, okre�lone 

w oparciu o warunki istniej�ce w czasie przyj�cia zamówienia przez Sprzedawc� lub wyceny 
Sprzedawcy oraz odbioru wszelkich specyfikacji, o ile maj� zastosowanie, za� w przypadku 
pozycji niestandardowych – ka�da data uzale�niona jest od otrzymania przez Sprzedawc� 
pełnych informacji niezb�dnych do sporz�dzenia projektu i wyprodukowania takiej pozycji.  
Sprzedawca nie przyjmuje �adnej odpowiedzialno�ci, w tym odpowiedzialno�ci z tytułu utraty 
mo�liwo�ci u�ytkowania lub z tytułu wszelkich innych szkód bezpo�rednich, po�rednich lub 
wtórnych spowodowanych opó�nieniami. Produkty mog� by� dostarczane przez Sprzedawc� 
przed upływem okre�lonej daty dostawy po zawiadomieniu Kupuj�cego o powy�szym z 
rozs�dnym wyprzedzeniem. 

 
 ii. Produkty dostarczane s� ex-works lub, w przypadku uzgodnienia ze Sprzedawc� innego miejsca 

dostawy, Sprzedawca realizuje dostaw� Produktów do wskazanego miejsca.    
 
 iii Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Kupuj�cego: w przypadku dostawy 

Produktów, realizowanej w zakładzie Sprzedawcy – w czasie, gdy Sprzedawca poinformuje 
Kupuj�cego, i� Produkty s� gotowe do odbioru; lub w przypadku, gdy Produkty dostarczane s� 
do innego miejsca ni� zakład Sprzedawcy – w czasie dostawy. 

 
 iv. Kupuj�cy dokona zapłaty lub zwrotu na rzecz Sprzedawcy wszelkich opłat transportowych, 

podatków, ceł oraz opłat wpisowych, specjalnych, dodatkowych i opłat specjalnych za 
pakowanie. 

 
3. Ceny:  Cena Produktów jest cen� ko�cow� Sprzedawcy lub, w przypadku, gdy cena ko�cowa nie 

została okre�lona (lub dłu�ej nie obowi�zuje), cena Produktów stanowi cen� okre�lon� w cenniku 
Sprzedawcy, obowi�zuj�cym w dacie potwierdzenia zamówienia. O ile wycena Sprzedawcy nie 
stanowi wyra�nie inaczej, wszystkie ceny podlegaj� zmianie bez uprzedzenia. 

 
4. Transport, Pakowanie, Ubezpieczenie oraz Podatki:  O ile warunki, okre�lone w wycenie, lub 

cennik Sprzedawcy nie stanowi inaczej, oraz o ile Kupuj�cy i Sprzedawca nie uzgodni� inaczej na 
pi�mie, wszystkie ceny s� podawane przez Sprzedawc� na podstawie ex works, za� w przypadku, gdy 
Sprzedawca wyrazi zgod� na dostaw� Produktów, realizowan� w inny sposób ni� w zakładzie 
Sprzedawcy, Kupuj�cy jest zobowi�zany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłat z tytułu transportu, 
pakowania i ubezpieczenia.  Cena nie obejmuje obowi�zuj�cego podatku VAT, który Kupuj�cy ma 
obowi�zek ui�ci� dodatkowo na rzecz Sprzedawcy. 

 
5. Płatno��: 
 i. Kupuj�cy dokonuje zapłaty ceny Produktów w walucie, okre�lonej w Dokumentacji Sprzedawcy, 

w terminie 30 dni od daty Faktury Sprzedawcy. Kupuj�cy nie mo�e potr�ca� ani dokonywa� 
próby potr�cenia �adnych kwot, stanowi�cych przedmiot roszczenia Kupuj�cego, z kwot 
nale�nych na rzecz Sprzedawcy.  

 
 ii. W przypadku, gdy Kupuj�cy nie dokona jakiejkolwiek płatno�ci w nale�ytym terminie, wówczas 

– z zastrze�eniem wszelkich innych praw lub �rodków prawnych przysługuj�cych Sprzedawcy – 
Sprzedawca ma prawo: anulowa� kontrakt lub zawiesi� dalsze dostawy dla Kupuj�cego, lub 
nalicza� - od daty wymagalno�ci - miesi�czne odsetki w wysoko�ci półtora procenta lub w 
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maksymalnej wysoko�ci przewidzianej przepisami prawa – zale�nie od tego, która kwota 
odsetek jest ni�sza – od wszelkich zaległych kwot. 

 
 iii. Sprzedawca mo�e w dowolnym czasie zawiesi� realizacj� dowolnego zamówienia lub za��da� 

zapłaty w gotówce, ustanowienia zabezpieczenia lub innego stosownego zapewnienia 
satysfakcjonuj�cego Sprzedawc� w sytuacji, gdy – w opinii Sprzedawcy – takie działanie 
wymagane jest ze wzgl�du na sytuacj� finansow� Kupuj�cego lub istnienie innych przyczyn 
powoduj�cych brak pewno�ci po stronie Sprzedawcy co do zapłaty przez Kupuj�cego. 

 
6. Własno��:   

i. Niezale�nie od dostawy i przej�cia ryzyka dotycz�cego Produktów, lub innych postanowie�, 
zawartych w niniejszych warunkach sprzeda�y, własno�� Produktów przechodzi na Kupuj�cego 
z chwil� otrzymania przez Sprzedawc� w gotówce lub dopuszczalnych �rodkach całkowitej 
zapłaty ceny Produktów oraz wszystkich pozostałych produktów, których sprzeda� przez 
Sprzedawc� na rzecz Kupuj�cego została uzgodniona, za� płatno�� z powy�szego tytułu jest w 
danym terminie wymagalna. 

 
ii. Do czasu przej�cia na Kupuj�cego własno�ci Produktów Kupuj�cy b�dzie przechowywał 

Produkty jako powiernik i depozytariusz Sprzedawcy, za� Produkty b�d� przechowywane w 
nale�yty sposób, osobno od produktów Kupuj�cego i osób trzecich, oraz b�d� nale�ycie 
chronione, ubezpieczone i oznaczone jako własno�� Sprzedawcy, jednak�e Kupuj�cy b�dzie miał 
prawo do ich odsprzeda�y lub wykorzystania w ramach zwykłej działalno�ci gospodarczej. 

 
iii. Do czasu przej�cia na Kupuj�cego własno�ci Produktów (z zastrze�eniem, i� Produkty nadal 

istniej� i nie zostały odsprzedane), Sprzedawca ma prawo – w dowolnym czasie – za��da� od 
Kupuj�cego, aby dostarczył Produkty do Sprzedawcy, za� w przypadku, gdy Kupuj�cy nie zrobi 
tego w trybie natychmiastowym – wej�� na teren zakładu Kupuj�cego lub osoby trzeciej, gdzie 
przechowywane s� Produkty, oraz dokona� ich przej�cia. 

 
iv. Kupuj�cy nie jest uprawniony do ustanawiania zastawu (ani �adnego innego obci��enia w celu  

zabezpieczenia zadłu�enia) na jakichkolwiek Produktach, stanowi�cych własno�� Sprzedawcy, 
jednak�e w przypadku, gdy Kupuj�cy tak uczyni, wszelkie kwoty pieni��ne nale�ne Sprzedawcy 
ze strony Kupuj�cego staj� si� (z zastrze�eniem wszelkich innych praw lub �rodków prawnych 
przysługuj�cych Sprzedawcy) niezwłocznie wymagalne. 

 
7. Gwarancja, Ograniczenie Odpowiedzialno�ci i �rodki Prawne: 
 i. PRODUKTY NIE S� OBJ	TE GWARANCJ� WARTO
CI HANDLOWEJ I 

PRZYDATNO
CI DO OKRE
LONEGO CELU, ANI �ADN� INN� GWARANCJ� 
WYRA�N� LUB DOROZUMIAN�, Z WYJ�TKIEM GWARANCJI, OKRE
LONEJ W 
NINIEJSZYCH WARUNKACH SPRZEDA�Y. 

 
 ii. W okresie dwunastu miesi�cy od daty dostawy przez Sprzedawc� („Okres Gwarancji”), 

Sprzedawca udziela gwarancji, i� Produkty wyprodukowane przez Sprzedawc� – je�eli zostały 
nale�ycie zainstalowane, s� nale�ycie utrzymywane i u�ytkowane zgodnie z ich charakterystyk�, 
specyfikacjami oraz projektem – b�d� wolne od wad materiałowych i wad wykonania. 

  
 iii. Odpowiedzialno�� Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest ograniczona wył�cznie (według uznania 

Sprzedawcy) do wymiany, naprawy lub udzielenia kredytu na Produkty, które stan� si� wadliwe 
w Okresie Gwarancji. Kupuj�cy zawiadomi Sprzedawc� niezwłocznie na pi�mie o składanych 
reklamacjach i umo�liwi Sprzedawcy przeprowadzenie kontroli i przetestowanie Produktu 
podlegaj�cego reklamacji jako wadliwy. Kupuj�cy przeka�e Sprzedawcy kopi� oryginalnej 
faktury za Produkt, a tak�e dokona przedpłaty wszystkich opłat transportowych z tytułu zwrotu 
Produktów do zakładu Sprzedawcy lub innego zakładu, wskazanego przez Sprzedawc�. 
Wszystkie reklamacje musz� zawiera� pełne dane, w tym warunki działania systemu, o ile maj� 
zastosowanie.   

 
v. W �adnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za Produkt zmieniony poza 

zakładem Sprzedawcy przez osob� inn� ni� Sprzedawca, lub za Produkt niewła�ciwe 
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u�ytkowany, nadu�ywany lub niewła�ciwie zainstalowany, stosowany, u�ytkowany, 
utrzymywany lub za Produkt naprawiany, zmieniany, po wypadku lub u�ytkowany, 
przechowywany, transportowany lub obsługiwany w sposób niedbały - z zastrze�eniem, i� 
odpowiedzialno�� Sprzedawcy z tytułu szkód wyrz�dzonych przez produkty niebezpieczne 
reguluj� przepisy Kodeksu cywilnego w powy�szym zakresie. Z wyj�tkiem przypadków zgonu 
lub uszkodzenia ciała na skutek zaniedba� Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialno�ci wobec Kupuj�cego z tytułu jakiegokolwiek o�wiadczenia (z wyj�tkiem 
o�wiadczenia fałszywego) lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji, zastrze�enia lub innego 
warunku b�d� obowi�zku przewidzianego w prawie zwyczajowym, lub na mocy wyra�nych 
warunków umowy – z tytułu po�rednich, specjalnych lub wtórnych strat lub szkód (w tym z 
tytułu utraty zysku lub innych), kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych roszcze� o 
odszkodowanie (w tym spowodowanych zaniedbaniem Sprzedawcy, jego pracowników lub 
agentów b�d� innych), powstałych na skutek lub w zwi�zku z dostaw� Produktów lub ich 
u�ytkowaniem lub odsprzeda�� przez Kupuj�cego; o ile niniejsze warunki sprzeda�y nie 
stanowi� inaczej, całkowita odpowiedzialno�� Sprzedawcy na mocy lub w zwi�zku z umow� 
kupna-sprzeda�y Produktów nie przekroczy ceny Produktów. 

 
8. Odwołanie Zamówienia: Kupuj�cy nie mo�e odwoła� zamówienia po jego potwierdzeniu przez 

Sprzedawc�, chyba �e strony ustal� wszelkie szczegóły na pi�mie, w tym zgod� Kupuj�cego na 
zapłat� okre�lonej kwoty opłat z tytułu odwołania zamówienia. 

 
9. Zwroty Produktów: Produkty nie podlegaj� zwrotowi bez wzgl�du na przyczyn� bez uprzedniej 

pisemnej zgody i wytycznych dotycz�cych transportu ze strony Sprzedawcy. Produkty 
transportowane bez zgody Sprzedawcy mog� podlega� zwrotowi na  koszt Kupuj�cego. Kredyt na  
Produkty podlegaj�ce zwrotowi udzielany jest według uznania Sprzedawcy po odbiorze i kontroli 
Produktów. 

 
10. Zmiany: Sprzedawca nie b�dzie wprowadzał �adnych zmian w zakresie prac, okre�lonych w 

Dokumentacji Sprzedawcy, chyba �e Kupuj�cy i Sprzedawca uzgodni� tak� zmian� szczegółowo na 
pi�mie, a tak�e wynikaj�ce z powy�szego modyfikacje ceny, harmonogramu lub inne modyfikacje 
warunków umownych. Powy�sze dotyczy tak�e wszelkich zmian wymaganych na skutek zmian w 
przepisach prawa, wchodz�cych w �ycie po skutecznej dacie umowy, której cz��� stanowi� niniejsze 
warunki sprzeda�y.   

 
11. Własno�� Materiałów: Wszelkie urz�dzenia, projekty (w tym rysunki, plany i specyfikacje), 

kosztorysy, ceny, noty, dane elektroniczne oraz pozostałe dokumenty lub informacje 
przygotowywane lub ujawniane przez Sprzedawc�, oraz wszelkie prawa własno�ci intelektualnej, 
zwi�zane z powy�szym, pozostaj� własno�ci� Sprzedawcy. Sprzedawca udziela Kupuj�cemu 
niewył�cznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z takich materiałów wył�cznie dla celów 
stosowania Produktu przez Kupuj�cego. Kupuj�cy nie b�dzie ujawniał powy�szych materiałów 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 

   
12. Siła Wy�sza: Sprzedawca i Kupuj�cy nie ponosz� odpowiedzialno�ci z tytułu naruszenia (z 

wyj�tkiem naruszenia obowi�zków płatniczych) powstałego na skutek ekstremalnych warunków 
pogodowych lub siły wy�szej innego rodzaju, strajku lub innego niedoboru siły roboczej b�d� 
zamieszek, ognia, wypadku, działa� wojennych lub zamieszek cywilnych, opó�nie� przewo�ników, 
awarii zwykłych �ródeł dostaw, działa� rz�dowych lub powstałego z jakichkolwiek innych przyczyn 
pozostaj�cych poza zasadn� kontrol� takiej strony. 

 
13. Eksport: W odniesieniu do eksportu lub odsprzeda�y Produktów przez Kupuj�cego, Kupuj�cy 

postanawia przestrzega� wszelkich przepisów prawa krajowego, europejskiego i ameryka�skiego w 
zakresie kontroli eksportu („Kontrola Eksportu”).  Kontrola Eksportu obejmuje m.in. przepisy prawa 
dotycz�ce: (a) licencji eksportowych, (b) ogranicze� w eksporcie do niektórych krajów obj�tych 
embargiem oraz (c) ogranicze� w sprzeda�y okre�lonym osobom i podmiotom. 

 
14. Cało�� Umowy: Warunki Sprzeda�y Sprzedawcy oraz umowa o zachowaniu poufno�ci, o ile istnieje, 

stanowi� cało�� porozumienia pomi�dzy stronami i mog� podlega� zmianie wył�cznie na pi�mie, z 
podpisem nale�ycie umocowanego przedstawiciela lub członka kadry kierowniczej Sprzedawcy. 
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15. Wycena:  O ile tre�� wyceny nie stanowi inaczej, wszystkie wyceny Sprzedawcy podlegaj� zmianie 

lub wycofaniu bez uprzedniego zawiadamiania Kupuj�cego. Wyceny dokonywane s� po 
zatwierdzeniu przez Sprzedawc� kredytu Kupuj�cego. Sprzeda�, wszystkie umowy i zamówienia 
staj� si� skuteczne wył�cznie po ich przyj�ciu i zatwierdzeniu na pi�mie przez Sprzedawc� w drodze 
wystawienia formularza Potwierdzenia Klienta. 

 
16. Poufno��:  W przypadku ujawnienia Kupuj�cemu lub umo�liwienia mu dost�pu przez Sprzedawc� 

do informacji badawczo-rozwojowych, technicznych, gospodarczych lub pozostałych informacji 
biznesowych dotycz�cych „know-how” o charakterze poufnym, sporz�dzonych w formie pisemnej 
lub w innej formie. Kupuj�cy nie b�dzie w �adnym czasie wykorzystywał ani ujawniał takich 
informacji jakiejkolwiek osobie lub spółce bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Powy�sze 
zobowi�zanie ma zastosowanie w okresie pi�ciu (5) lat od ujawnienia takich informacji. W sytuacji, 
gdy Kupuj�cy i Sprzedawca zawarli osobn� umow� o zachowaniu poufno�ci, warunki takiej umowy 
maj� charakter nadrz�dny w stosunku do postanowie� niniejszego paragrafu.   

 
17. Brak odst�pienia od warunków:  Niedomaganie si� przez Sprzedawc� �cisłego wykonania przez 

Kupuj�cego warunków zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie nie b�dzie 
rozumiane jako odst�pienie przez Sprzedawc� od ich wykonania w przyszło�ci. 

 
18. Wa�no��:  W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez 

wła�ciwy organ za niewa�ne lub niewykonalne w cało�ci lub w cz��ci, takie postanowienie pozostaje 
bez wpływu na wa�no�� innych postanowie� niniejszych warunków oraz pozostałej cz��ci danego 
postanowienia. 

 
19. Prawo wła�ciwe: Niniejsze warunki oraz umowa kupna-sprzeda�y Produktów podlega prawu 

polskiemu, za� strony poddaj� spory wył�cznej jurysdykcji s�dów polskich wła�ciwych dla 
Sprzedawcy.  


