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Klasy obciążenia.

Automatyczny System Blokujcy  z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu 
zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy.

System doszczelniania przed wodami opadowymi.

Istnieje możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej czy zamka zabezpieczającego.

Maksymalny kąt otwarcia pokrywy włazu (100° lub 110° lub 130°). Podczas zamykania 
pokrywa blokuje się pod kątem 90°. 

Konstrukcja pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu 
wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni.

Pokrywa z możliwością umieszczenia logo na specjalne zamówienie.

Specjalna konstrukcja skrzynki manewrowej umożliwia otwarcie włazów wszelkimi 
dostępnymi narzędziami.

Rama ażurowa.

Wersja wentylowana i niewentylowana.

KLASA
STREFY 

STOSOWANIA
ZASTOSOWANIE WŁAZY KRATY

Klasa B125 Chodniki
Trotuary

Pasaże dla pieszych
Parkingi dla samochodów osobowych

Parkingi wielokondygnacyjne

Standardowe PASSUS

Klasa C250 Miejsca parkowania
Wzdłuż krawężników

Chodniki

Standardowe SELECTA 500

Specjalne SELECTA MAXI

Klasa D400 Jezdnie dróg
Obszary, na których występuje ruch  

samochodów osobowych
Standardowe

ASTRA
PLANET

AXAM 2

Jezdnie dróg o intensywnym ruchu,  
na których występuje ruch samochodów 

osobowych i ciężarowych
Standardowe

REXESS 2 
KORUM

PAMTIGHT/ PAMETANCHE

Jezdnie dróg o bardzo intensywnym 
natężeniu ruchu

Autostrady
Drogi ekspresowe

Standardowe PAMREX

Specjalne
VIATOP NIVEAU 

PAMREX 700 
PAMREX 800

Klasa E600 
Porty

Strefy ruchu wózków widłowych
Obszary przemysłowe

Standardowe URBAMAX 600

Klasa F900
Lotniska

Obszary rozładunku kontenerów
Specjalne URBAMAX 900

Wszystkie włazy Saint-Gobain PAM są dostępne z ramą okrągłą lub kwadratową w  wersji wentylowanej i niewentylowanej, zgodne z normą  
PN-EN 124. 

TABELA KLAS OBCIĄŻENIA I ZASTOSOWANIA UZBROJENIA DROGOWEGO SAINT-GOBAIN PAM

OZNACZENIA W CENNIKU
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WŁAZY KANAŁOWE B125 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZY KANAŁOWE D400 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZ PASSUS B125

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. Informacja o cenach obowiązuje do dnia wydania kolejnej wersji cennika.

WŁAZ ASTRA D400

WŁAZ PLANET D400 

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

B
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

660 603 70 27 17,2 CBPU60EZ na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

725 605 100 36 24 CDAS60AD na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

785 608 100 41,3 26,5 CDPL60AZ na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu PASSUS Cena (PLN)/szt.

Zamek zabezpieczający na zapytanie

Wkładka antykradzieżowa na zapytanie

Klucz na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu ASTRA Cena (PLN)/szt.

Zamek zabezpieczający na zapytanie

Wkładka antykradzieżowa na zapytanie

Wkładka tłumiąca PE na zapytanie

• Możliwe oznaczenie włazu prostym napisem, np.: “KANALIZACJA”, “KANALIZACJA  
DESZCZOWA” itp.

• możliwe oznaczenie włazu prostym napisem np.: “KANALIZACJA”, “KANALIZACJA  
DESZCZOWA” itp.

Uwaga! Rama musi być całkowicie podtrzymywana przez górną część studni kanalizacyjnej. Jeśli 
to konieczne, można rozważyć stosowanie betonowych pierścieni w celu uzyskania dopasowania 
wymiarowego.

Uwaga! Konieczny klucz do montażu.
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WŁAZ REXESS 2 D400 SPECYFIKACJA
Opcjonalny system „Install Plus” umożliwiający łatwe poziomowanie włazu na śrubach.

 Wyposażenie opcjonalne włazu REXESS 2 Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Wkładka antykradzieżowa C104 na zapytanie

Zamek PENTA z ryglem stalowym C10 na zapytanie

Zamek SCS z ryglem stalowym C12 na zapytanie

Zamek PENTA z ryglem żeliwnym C54 na zapytanie

Zamek SCS z ryglem żeliwnym C101 na zapytanie

Klucz PENTA C17 na zapytanie

Klucz SCS C18 na zapytanie

Wkładka tłumiąca z EVA CDRK60FY-J na zapytanie

INSTALL PLUS 256651 na zapytanie

WŁAZ KORUM D400 SPECYFIKACJA

Wyposażenie opcjonalne włazu KORUM Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Zamek C47 na zapytanie

Klucz do zamka C46 na zapytanie

Wkładka antykradzieżowa C38 na zapytanie

Wkładka tłumiąca z EVA CDKO60BF-J na zapytanie

Wkładka tłumiąca z PEPP CDKR60EN-J na zapytanie

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. Informacja o cenach obowiązuje do dnia wydania kolejnej wersji cennika.

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

785 608 104 54,9 33,5 CDRL60FYX44 na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

841 606 104 62 38 CDKO60EF na zapytanie
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WŁAZ PAMREX D400 SPECYFIKACJA
• Rama wyposażona w zaczepy ułatwiające podnoszenie 
• Pokrywa z funkcją samocentrowania

Właz PAMREX o średnicach otworu (O): 700 i 800 - na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu PAMREX Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Dźwignia do otwierania C24 na zapytanie

Zamek PENTA ze stali nierdzewnej z ryglem  
stalowym 

C62 na zapytanie

Zamek PENTA mosiężny z ryglem stalowym C6 na zapytanie
Zamek SCS z ryglem stalowym C8 na zapytanie

Zamek PENTA z ryglem żeliwnym C56 na zapytanie
Zamek SCS z ryglem żeliwnym C58 na zapytanie

Wkładka tłumiąca z elastomeru CDPA60EF-L na zapytanie
Zestaw – 10 wkładek antykradzieżowych C66 na zapytanie

Zestaw zabezpieczający przed wodami opadowymi:
korek + pierścień

170902 + C45 na zapytanie

Klucz PENTA C17 na zapytanie

Klucz SCS C18 na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE D400 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

WŁAZ VIATOP M 
NIVEAU D400

SPECYFIKACJA

Wyposażenie opcjonalne włazu VIATOP M NIVEAU Nr ref. Cena (PLN)/szt.
Zamek PENTA z ryglem stalowym C34 na zapytanie

Zamek SCS z ryglem stalowym C36 na zapytanie
Zestaw – 10 wkładek antykradzieżowych C66 na zapytanie

Zabezpieczenie przed wodami opadowymi  na zapytanie
Pierścień centrujący betonowy H = 60 mm 173309 na zapytanie

Pierścień centrujący betonowy H = 100 mm C23 na zapytanie
Wkładka tłumiąca z elastomeru CDPA60EF-L na zapytanie

• Właz samopoziomujący, tzw. „pływający”
• Profil wkładki tłumiącej powodujący zassanie pokrywy włazu i zabezpieczający ją przed 

poderwaniem
• Pokrywa z funkcją samocentrowania
• Rama okrągła, cylindryczna

Uwaga! Dodatkowy element konieczny do montażu: pierścień centrujący betonowy  
z ożebrowaniem wysokości min. H=60 mm (dla VIATOP M NIVEAU 140) lub min. H=100 mm  
(dla VIATOP M NIVEAU 200).

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. Informacja o cenach obowiązuje do dnia wydania kolejnej wersji cennika.

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

850 610 100 84,4 53 CDPA60EF na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

830 610 140 81,7 47,5 CDVM60QGX40 na zapytanie

830 610 200 93,0 47,5 CDVM60QG na zapytanie
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WŁAZY KANAŁOWE E600 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZ URBAMAX E600

WŁAZ PAMTIGHT/ 
PAMETANCHE D400

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

• Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
• Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łoże 

pokrywy” 
• Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221

• Szczelność do 1 bara na ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne
• Mocowanie pokrywy do ramy za pomocą 6 śrub z klamrami ze stali nierdzewnej
• Dwa pierścienie: podporowy z polietylenu i uszczelniający z elastomeru

Wyposażenie opcjonalne włazu URBAMAX Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Wkładka tłumiąca z elastomeru CDUR60RF-L na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu 
PAMTIGHT/ PAMETANCHE D400

Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Wkładka tłumiąca  na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE F900 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

WŁAZ URBAMAX 900 F900 SPECYFIKACJA
• Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
• Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łoże 

pokrywy” 
• Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221

Wyposażenie opcjonalne włazu URBAMAX Nr ref. Cena (PLN)/szt.

Wkładka tłumiąca z elastomeru CDUR60RF-L na zapytanie

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. Informacja o cenach obowiązuje do dnia wydania kolejnej wersji cennika.

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

850 600 100 89 59 CEUR60AF na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

850 610 100 95,0 48,8 CDPE60AF na zapytanie

A
[mm]

O
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg]

Masa  
pokrywy  

[kg]
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

850 600 100 89 59 CFUR60AF na zapytanie
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KRATY ŚCIEKOWE C250 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

SELECTA 500 SPECYFIKACJA

Profil
 AxB
[mm]

H/h1
[mm]

Masa 
kraty
[kg]

Masa 
pokrywy 

[kg]

Masa 
całkowita 

[kg]

Powierzchnia  
wlotowa 

[dm3]
Nr ref.

Cena  
(PLN)/szt.

A 570x610 125/90 16,5 13,0 50,5 7,6 ECSE61SF na zapytanie

T 570x610 205/90 16,5 14,0 54,5 8,5 ECSE61TF na zapytanie

Profil
 AxB
[mm]

H/h1
[mm]

Masa 
kraty
[kg]

Masa 
pokrywy 

[kg]

Masa 
całkowita 

[kg]

Powierzchnia  
wlotowa 

[dm3]
Nr ref.

Cena  
(PLN)/szt.

A 750x640 155/100 25,0 22,0 82,5 9,4 → 10,7 ECSE75SFX11 na zapytanie

T 750x640 225/90 27,0 24,0 95,0 10,1 → 13,0  ECSE75UFX11 na zapytanie

• Ruszt i pokrywa z zatrzaskiem
• Ruszt i pokrywa osadzana na zwiasie 
• Ruszt z/bez pręta zagradzającego
• Produkt dostępny w profilu A/T

KRATY ŚCIEKOWE C250 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

 SELECTA MAXI SPECYFIKACJA
• Regulowana wysokość zabudowy części krawężnikowej – maksymalna wysokość 225 mm, 

minimalna 175 mm
• Ruszt i pokrywa osadzana na zwiasie 
• Ruszt z/bez pręta zagradzającego
• Ryflowany ruszt służący do rozbicia strugi wody
• Produkt dostępny w profilu A/T
• Niezależne od siebie otwarcie części jezdniowej i chodnikowej
• Możliwość regulacji nachylenia poziomu jezdni względem poziomu chodnika

AXAM 2 SPECYFIKACJA

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

Masa
całkowita 

[kg] 
Nr ref. Cena (PLN)/szt.

370 430 100 35,7 EDWS43EK na zapytanie

• Nieprzywieralny ruszt na zawiasach
• Cicha praca dzięki stożkowym podporom rusztu
• Ruszt zaprojektowany w taki sposób, aby zwiększyć absorpcję

KRATY ŚCIEKOWE D400 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. Informacja o cenach obowiązuje do dnia wydania kolejnej wersji cennika.
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SAINT-GOBAIN PAM

W celu uzyskania dalszych informacji albo przygotowania konkretnej wyceny prosimy o kontakt: ofertyPAM@saint-gobain.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych 
przez Saint-Gobain Construction Products Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
jako sprzedawcy.
1.2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a) Saint-Gobain PAM – spółka Saint-Gobain Construction Products Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – aktywność Saint-Gobain PAM;
b) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
c) Klient – przedsiębiorca, zawierający jako kupujący umowę sprzedaży Towarów z Saint-
Gobain PAM;
d) Strony – łącznie Saint-Gobain PAM i Klient;
e) Towar – produkty, sprzedawane Klientowi przez Saint-Gobain PAM na podstawie umowy 
sprzedaży, z asortymentu oferowanego przez Saint-Gobain Construction Products Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – Aktywność PAM;
f) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – dokument o nazwie Zasady realizacji otrzymanego 
zamówienia przez Saint-Gobain PAM, otrzymywany przez Klienta drogą mailową w chwili 
potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta przez Saint-Gobain PAM;
1.3. OWS wraz z formularzem Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia stanowią kompletne 
i jedyne wzorce umowne wiążące Strony w zakresie sprzedaży Towarów przez Saint-Gobain 
PAM. Wszelkie inne wzorce umowne, w szczególności stosowane przez Klienta, nie mają 
zastosowania.
1.4. OWS są dostępne w siedzibie Saint-Gobain PAM w Gliwicach przy ulicy Okrężnej 16 oraz 
na stronie www (www.sgpam.pl, www.pamline.pl) – z możliwością zapisania treści OWS na 
nośniku teleinformatycznym Klienta oraz ich wielokrotnego odtworzenia.
1.5. Zawarcie umowy sprzedaży o treści odmiennej niż postanowienia OWS wyłącza ich 
stosowanie jedynie w zakresie odmiennie uregulowanym w treści umowy.
1.6. W przypadku zawarcia przez Strony umowy dostawy Towarów, do tej umowy stosuje się 
odpowiednio postanowienia OWS dotyczące umowy sprzedaży.
2. ZAWARCIE UMOWY. ZAMÓWIENIA – AKCEPTACJA
2.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży oraz zapisów zawartych w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. Inne warunki nie są 
wiążące, chyba że zostały zaakceptowane przez Saint-Gobain PAM w formie pisemnej. Złożone 
zamówienie wymaga dla swej skuteczności potwierdzenia zamówienia przez Saint-Gobain 
PAM pod postacią Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Brak pisemnej propozycji zmian do 
Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania 
Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia spowoduje rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta 
przez Saint-Gobain PAM na wymienionych tamże warunkach.
2.2. W przypadku złożenia przez Saint-Gobain PAM oferty sprzedaży Klientowi jej przyjęcie 
jest możliwe wyłącznie bez zastrzeżeń. W razie wprowadzenia przez Klienta do oferty 
jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń umowa na podstawie takiej oferty będzie obowiązywać 
jedynie po zatwierdzeniu jej przez Saint-Gobain PAM.
2.3. Wszelkie oświadczenia woli Stron, składane w celu zawarcia umowy sprzedaży powinny 
być dla swej ważności składane w formie pisemnej listem poleconym bądź pocztą kurierską, 
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, o ile obowiązujące przepisy nie wymagają 
zachowania szczególnej formy prawnej.
3. CENY
3.1. Ceny zostały skalkulowane zgodnie z zapytaniem i wskazanymi tam ilościami. Ceny te nie 
mogą być zmienione bez wcześniejszej zgody Saint-Gobain PAM.
3.2. Ceny na fakturze są:
– zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy;
– zgodne z cenami ustalonymi przez obie strony.
3.3. Ceny są cenami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie 
każdorazowo dodany do ceny wg stawki ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów.
3.4. Jeżeli cena zostanie ustalona w walucie innej niż złoty (PLN), uznaje się, że Strony ustaliły 
cenę w złotych polskich, przeliczając ją na złote wg kursu sprzedaży opublikowanego przez 
Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury VAT, a w razie braku publikacji tego kursu 
w tym dniu – wg ostatniego opublikowanego kursu przez Narodowy Bank Polski.
3.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią niezależne od Saint-Gobain PAM 
okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Towaru np. podwyższenie opłat celnych, 
obciążeń publicznoprawnych, w szczególności podatkowych, Sprzedawca jest uprawniony do 
jednostronnego podwyższenia ceny Towaru, wskazując przyczynę podwyżki. Taka podwyżka 
nie może przekraczać faktycznego wzrostu opłat, o których mowa powyżej. Oświadczenie 
o podwyższeniu ceny powinno zostać złożone Klientowi przez Saint-Gobain PAM niezwłocznie 
w formie pisemnej.
4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Wszystkie obliczenia, dokumenty oraz narzędzia wykonane lub przystosowane przez Saint-
Gobain PAM pozostają jej własnością i nie mogą być przekazywane, kopiowane czy stosowane 
bez wcześniejszej pisemnej zgody Saint-Gobain PAM.
5. PRODUKCJA – TOLERANCJE
Tolerancje wymiarów i wagi poszczególnych Towarów, są zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
produkcji i określone w charakterystyce technicznej każdego Towaru.
Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian, wynikających 
z wymogów produkcji, w swoich katalogach oraz innych informacjach technicznych.
6. TERMINY DOSTAW
6.1. Wiążącym terminem dostawy jest termin podany na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia 
lub zaakceptowany przez Strony harmonogram dostaw zaproponowany przez Klienta w formie 
pisemnej.
6.2. W żadnym przypadku niedotrzymanie podanych terminów dostawy nie upoważnia 
Klienta do anulowania zamówienia, zastosowania innych warunków płatności niż te, które 
zostały uzgodnione, czy zatrzymania części lub całości płatności. Jakakolwiek kompensata 
lub potrącenie wzajemnych wierzytelności, w tym kosztów ewentualnych kar przez Klienta 
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Saint-Gobain PAM.
6.3. Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w następujących 
przypadkach:
– opóźnionych płatności za poprzednie zrealizowane dostawy;
– brak wpływu uzgodnionej przedpłaty za bieżącą dostawę;
– braku wystarczających informacji niezbędnych do zrealizowania dostawy np. adresu dostawy;
– w przypadkach siły wyższej, tj. zjawisk niezależnych od Saint-Gobain PAM. Jako siła wyższa, 
zgodnie z OWS rozumiane są m.in.: strajk, epidemia, działania wojenne, pożar, powódź, 
kataklizmy, przerwy w dostawach energii, paliw, a także, inne zdarzenia mogące wpłynąć 
na produkcję, transport, brak surowców czy mogące spowodować zatrzymanie produkcji 
w zakładach produkcyjnych grupy Saint-Gobain lub innych dostawców.
7. ODBIÓR TOWARU. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU
7.1. Odbiór towaru ma miejsce w momencie jego załadunku.
7.2. W przypadku odbioru towaru przez przedstawicieli Klienta należy z minimum 
48-godzinnym wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Saint-Gobain PAM, tak by spedycja 
mogła przedsięwziąć odpowiednie działania. W przypadku, gdy przedstawiciele Klienta nie 
przybędą w przewidzianym i uzgodnionym terminie, załadunek odbędzie się pomimo ich 
nieobecności i na koszt Klienta, chyba że Strony – najpóźniej na 24 godziny przed terminem 
odbioru Towaru – uzgodnią pisemnie nowy termin odbioru Towaru.
7.3. Klient lub przewoźnik w chwili odbioru Towarów zobowiązani są do ich starannego 
zbadania pod względem ilościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną 
wumowie (zamówieniu). Odbierający Towar podpisuje dokument potwierdzający jego 
wydanie. Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne ze stwierdzeniem zgodności Towaru 
z umową, w szczególności braku jego wad, które mogły zostać wykryte przy starannych 
oględzinach Towaru przy odbiorze.
7.4. W przypadku zwłoki przez Klienta lub przewoźnika co do odbioru Towaru w umówionym 
terminie, Klient będzie zobowiązany zapłacić Saint-Gobain PAM karę umowną liczoną jako 0,2% 
wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień magazynowania. Zapłata kary umownej 
niezwalnia Klienta od odbioru Towaru i zapłaty całości ceny w terminie. W przypadku, gdy 

zwłoka w odbiorze Towaru przekroczy 90 dni, Saint-Gobain PAM będzie uprawnione do 
odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do 
odbioru Towaru.
7.5. W przypadku dostrzeżenia wady, która nie mogła zostać wykryta w toku oględzin, Klient 
niezwłocznie zawiadomi Saint-Gobain PAM na piśmie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni 
roboczych od wykrycia, pod rygorem utraty rękojmi.
7.6. Saint-Gobain PAM jest zwolniony od odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli są one 
rezultatem działania lub zaniechania Klienta, lub osób trzecich – w szczególności napraw 
wykonywanych przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Saint-Gobain PAM, niewłaściwego 
montażu lub stosowania Towarów.
7.7. W przypadku skutecznego powiadomienia Saint-Gobain PAM o wykryciu wady Towaru, 
zostanie on zbadany przez przedstawiciela Saint-Gobain PAM w terminie 30 dni roboczych 
od powiadomienia. Jeżeli zdaniem Saint-Gobain PAM ocena istnienia wady wymaga 
przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy, wówczas czas badania wady wydłuża się 
odpowiednio o czas niezbędny dla wykonania tejże ekspertyzy.
7.8. W razie potwierdzenia istnienia wady Towaru, zostanie on naprawiony lub wymieniony 
na nowy przez Saint-Gobain PAM. W przypadku dwukrotnej, nieskutecznej naprawy tej samej 
wady Towaru, Klient będzie mógł żądać wymiany Towaru na nowy. Jeżeli wymiana Towaru na 
nowy nie będzie możliwa lub jeśli Saint-Gobain PAM odmówi wymiany Towaru, powołując się 
na nadmierne utrudnienia lub koszty, Klient będzie miał prawo odstąpienia od umowy. Art. 
560 kodeksu cywilnego nie stosuje się.
7.9. O ile umowa nie stanowi inaczej, Saint-Gobain PAM, poza zapewnieniem zgodności 
cech Towaru z umową, nie zapewnia ich przydatności do określonego zastosowania. Ryzyko 
przeznaczenia i zastosowania Towaru leży wyłącznie po stronie Kupującego.
7.10. Rękojmia za wady Towaru jest udzielana przez Saint-Gobain PAM na okres 12 miesięcy, 
licząc od daty odbioru towaru.
8. OPAKOWANIE
Opakowanie Towaru jest dobrane w taki sposób, by spełniało wymagania transportowe, 
firm ubezpieczeniowych, a także ewentualne specjalne wymagania Klientów. W przypadku 
specjalnych wymogów Klienta w zakresie opakowania będzie on obciążony wynikającymi 
z tego kosztami. Opakowania opłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Opakowania 
towarów są dobrane w taki sposób, aby w pełni zabezpieczyć przewożony Towar.
9. TRANSPORT
9.1. Z powodu konieczności dostosowywania transportu do dostarczanego towaru, co wynika 
z jego specyfiki, a także specjalnej organizacji przewozu, Saint-Gobain PAM dostarcza towar na 
bazie CPT zgodnie z Incoterms 2000.
9.2. W przypadku organizowania transportu przez Klienta, na nim spoczywa obowiązek dobrania 
odpowiedniego rodzaju transportu. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Saint-
Gobain PAM o odbiorze towaru minimum 48 godzin przed spodziewanym odbiorem towaru. 
W innym przypadku Saint-Gobain PAM nie gwarantuje możliwości odbioru towaru.
9.3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Towaru w trakcie transportu wszelkie roszczenia 
powinny być zgłaszane do przewoźnika. Dlatego, konieczne jest dokładne sprawdzenie 
zgodności Towaru z listem przewozowym, a także ze złożonym zamówieniem w momencie 
jego odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie (nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych) poinformować o tym fakcie firmę transportową oraz Saint-Gobain 
PAM.
10. PŁATNOŚCI. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH
10.1. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, cena za zakupione Towary powinna zostać zapłacona 
w terminie 14 (czternaście) dni od daty wystawienia faktury.
10.2. Płatność za faktury należy dokonać przelewem na konto Saint-Gobain PAM wskazane 
na fakturze.
10.3. W przypadku opóźnień płatności w stosunku do terminów podanych w pkt 9.1. Saint-
Gobain PAM ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienia płatności. Ponadto, jeśli 
zwłoka Klienta w zapłacie całości należności, objętej daną fakturą, przekracza 30 dni, licząc od 
daty płatności, Saint-Gobain PAM jest uprawnione do odstąpienia od umowy, bez konieczności 
wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu zapłaty.
10.4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące treści faktur wystawionych przez Saint-
Gobain PAM, powinny być zgłoszone najpóźniej w terminie 1 miesiąca, licząc od daty 
wystawienia faktury. Po upływie powyższego terminu przyjmuje się, że treść faktury została 
zaakceptowana i żądania zmiany nie będą uwzględniane.
10.5. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności należności w wyznaczonym na 
fakturze terminie, wszystkie pozostałe płatności, także jeszcze niewymagalne stają się 
natychmiastowo wymagalne z pierwszym dniem będącym dniem zwłoki w zapłacie. Ponadto, 
w takim przypadku, Saint-Gobain PAM może powstrzymać się od realizacji kolejnych zamówień, 
do czasu uregulowania wszelkich należności przez Klienta.
10.6. W razie zmian w sytuacji prawnej lub finansowej Klienta mogących mieć negatywny 
wpływ na dokonywanie przez niego zapłaty, Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo, nawet 
w momencie zrealizowania częściowego zamówienia, do wstrzymania dalszych dostaw oraz do 
uruchomienia gwarancji płatności.
10.7. Jakakolwiek reklamacja zgłaszana przez Klienta nie wpływa na zmianę lub wstrzymanie 
jego obowiązku w zakresie terminowego odbioru Towaru i zapłaty ceny – o ile Strony nie 
uzgodnią inaczej.
10.8. W przypadku gdy składane przez Klienta zamówienia przekraczają, według wiedzy Saint-
Gobain PAM, możliwości finansowe Klienta, Saint-Gobain PAM będzie uprawnione do przyjęcia 
zamówienia do realizacji pod warunkiem spełnienia przez Klienta specjalnych warunków 
płatności.
11. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI TOWARÓW. ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY CENY 
SPRZEDAŻY
11.1. Saint-Gobain PAM zastrzega, że prawo własności Towarów przejdzie na Klienta z chwilą 
zapłaty całości ceny. Wyłącza się stosowanie art. 193 § 2 kodeksu cywilnego.
11.2. Z chwilą wydania Towarów Klientowi lub przewoźnikowi zgodnie z listem przewozowym, 
ryzyko ich utraty lub zniszczenia przechodzi na Klienta.
11.3. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Klienta należności za sprzedane Towary Saint-Gobain 
PAM ma prawo żądania od Klienta ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń w szczególności:
– wystawienia weksla in blanco;
– dokonania przedpłaty należności – w całości lub części;
– dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co do zapłaty ceny;
– dostarczenia poręczenia zapłaty przez osobę trzecią, wskazaną przez Saint-Gobain PAM.
11.4. W zależności od okoliczności Saint-Gobain PAM może żądać ustanowienia jednego lub 
łącznie kilku rodzajów zabezpieczeń.
11.5. W przypadku realizacji umowy sprzedaży o charakterze ciągłym, zabezpieczenia 
udzielone przez Klienta powinny być ważne przez cały czas realizacji umowy. W razie 
wygaśnięcia lub wyczerpania się zabezpieczenia, Klient jest obowiązany niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni przekazać Saint-Gobain PAM nowe ważne zabezpieczenie – na 
dotychczasowych warunkach.
11.6. Wygaśnięcie lub wyczerpanie się jednego z udzielonych zabezpieczeń upoważnia Saint-
Gobain PAM do wstrzymania się z wykonywaniem umowy, do czasu dostarczenia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach określonych w pkt. 10.5. powyżej.
W razie niedostarczenia nowego, ważnego zabezpieczenia przez Klienta w terminie 14 dni od 
jego wyczerpania się lub wygaśnięcia, Saint-Gobain PAM jest uprawnienie do odstąpienia od 
umowy w całości lub w niewykonanej dotychczas części.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Do umowy zawartej pomiędzy Stronami, OWS oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia 
stosuje się przepisy prawa polskiego.
12.2. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży Towarów, OWS oraz Potwierdzenia Przyjęcia 
Zamówienia wymagają zgody pisemnej pod rygorem nieważności.
12.3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, wynikające z realizacji umowy sprzedaż Towarów, 
niemogące być rozstrzygnięte na drodze polubownej będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi 
powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Saint-Gobain PAM.
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