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Standardowe Warunki PalletBiz 

dotyczące sprzedaży i dostawy 

produktów i usług 

1. ZAKRES  

1.1. PalletBiz jest ekspertem w kupnie, 

produkcji i sprzedaży palet, produktów 

do pakowania i przeładunku w kraju i za 

granicą. Opracowaliśmy niniejsze 

Standardowe Warunki (z ang. 

Standard Terms and Conditions - STC), 

które gwarantują wszystkim 

zaangażowanym stronom niezbędne 

bezpieczeństwo, które strony mają 

zapewnione zgodnie z ich ustaleniami 

w zakresie Umowy. 

2. ZAWARCIE UMOWY  

2.1 Wiążąca Umowa została zawarta, 

gdy Sprzedawca złożył drugostronny 

podpis na Umowie Zakupu (z ang. 

Purchase Agreement – PA) 

zawierającej szczegóły umowy między 

stronami, w tym dotyczące ważności i 

okresu wypowiedzenia Umowy. 

2.2 Treść PA, jak również inne 

określone, sporządzone na piśmie oraz 

podpisane załączniki, aneksy i inne 

pisemne umowy zawarte między 

Sprzedawcą a Kupującym, a także 

niniejsze STC, stanowią całość Umowy. 

W przeciwnym razie stosunki między 

stronami będą regulowane Konwencją 

ONZ o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów (CISG). 

3. DOSTAWA PRODUKTÓW 

Zamówienie uznaje się za złożone, gdy 

Sprzedający potwierdzi na piśmie 

Zamówienie Zakupu (z ang. Purchase 

Order - PO) wraz z niezbędnymi 

załącznikami przekazanymi przez 

Kupującego. Jeśli Sprzedający nie 

potwierdzi zamówienia w ciągu 48 

godzin od momentu wysłania go przez 

Kupującego, Kupujący może anulować 

zamówienie bez powiadomienia i bez 

żadnych dalszych zobowiązań 

prawnych lub handlowych. 

Dostawa będzie zgodna z INCOTERMS 

2010, jak określono w odpowiednich 

PO. 

4. JAKOŚĆ I OBSŁUGA ROSZCZEŃ 

4.1 Jeśli Wytyczne dotyczące jakości lub 

inny dokument nie zostały uzgodnione 

przed podpisaniem PA lub w trakcie, 

PalletBiz odwołuje się do swoich 

standardowych wytycznych 

dotyczących surowców i produktów 

gotowych, które można pobrać z naszej 

strony internetowej, lub poprzez 

kliknięcnie na ten link.  

5. LOJALNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

5.1 Strony oświadczają, że wszystkie 

informacje dotyczące Umowy i jej 

załączników będą przechowywane w 

pełnej poufności i nie będą ujawniane 

żadnej stronie trzeciej. 

Informacje dotyczące PA, PO i 

odpowiednich załączników muszą 

jednak być rozprowadzane pomiędzy 

stronami i obowiązkiem stron jest 

zapewnienie, że pozostałe strony będą 

na bieżąco informowane w kwestiach, 

które mają znaczenie dla współpracy. 

5.2 Ponadto, Sprzedający nie może, tak 

długo jak obowiązuje PA, ani w okresie 

6 miesięcy po rozwiązaniu PA, 

oferować produktów, produkować, 

handlować, być lub stać się 

zaangażowanym finansowo, 

związanym stosunkiem pracy z, lub być 

w inny sposób zainteresowanym, 

jakimikolwiek firmami lub 

przedsięwzięciami, będącymi klientami 

PalletBiz, jego spółek zależnych lub 

stowarzyszonych, w momencie 

rozwiązania PA przez Sprzedającego. 

Klient PalletBiz jest zdefiniowany jako 

podmiot, który zakupił produkty od 

PalletBiz lub negocjuje zakup do czasu 

rozwiązania PA. W zamian za 

zapewnienie Sprzedawcy możliwości 

rozwoju działalności przez PalletBiz 

oraz w świetle powyższej Zasady zakazu 

konkurencji, PalletBiz oczekuje, że 

Sprzedawca będzie lojalny wobec 

PalletBiz. 

Jeżeli zatem klient PalletBiz - 

zdefiniowany jak powyżej - skontaktuje 

się bezpośrednio ze Sprzedającym, 

wtedy Sprzedający  poprosi klienta o 

bezpośredni kontakt z PalletBiz i 

natychmiast poinformuje PalletBiz na 

piśmie o kontakcie. 

5.3 Powyższa Zasada zakazu 

konkurencji nie ma zastosowania, jeśli 

PA zawarta ze Sprzedającym zostanie 

rozwiązana przez PalletBiz. 

5.4 Każde naruszenie niniejszych STC 

lub treści podpisanej PA lub 

potwierdzonego PO upoważnia stronę, 

która nie dopuściła się naruszenia do 

rozwiązania wszelkich elementów 

relacji biznesowej ze skutkiem 

natychmiastowym oraz do żądania 

odszkodowania za poniesione straty. 

6. PRAWO WŁAŚCIWE, ARBITRAŻ I 

MIEJSCE JURYSDYKCJI 

6.1 Umowy sprzedaży i dostawy w 

ramach niniejszych STC podlegają 

ogólnym zasadom prawa UE, w tym 

angielskiej wersji Konwencji ONZ o 

umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów (CISG), uzupełnionej 

obecnymi praktykami i zwyczajami.  

6.2 Wszelkie spory, które mogą 

wyniknąć w związku z Umową, będą 

rozstrzygane w drodze arbitrażu z 

ostatecznym i wiążącym skutkiem dla 

obu stron w Sądzie Arbitrażowym 

Duńskiej Izby Handlowej zgodnie z 

zasadami trybunału (wersja z dnia 1 

maja 2013 r. lub późniejsza). Językiem 

postępowania arbitrażowego będzie 

język angielski, chyba że strony 

postanowią inaczej. 
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