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Ogólne Warunki Sprzedaży Polflam Sp. z o. o. z dnia 02.01.2015 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego 
i znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Polflam Sp. z o. o. z siedzibą 
w Runowie, ul. Solidarności 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000505056, a prowadzącymi działalność gospodarczą z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Kupującymi). Niniejsze ogólne warunki nie znajdują zastosowania do 
sprzedaży towarów przez Polflam Sp. z o. o. z siedzibą w Runowie na rzecz konsumentów, w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
cywilnego. 
 
§ 2 Zawarcie Umowy 

1. Kupujący składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i zobowiązany jest 
zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia.  

2. W celu zakupu produktu Kupujący składa Sprzedającemu na piśmie, faxem lub elektronicznie zamówienie na 
produkt, na podstawie indywidualnie przygotowanej dla danego Kupującego oferty. Indywidualna oferta dla 
Kupującego stanowi tajemnicę handlową Sprzedającego.  Ceny podawane w ofercie są cenami netto. 

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie 
lub poinformuje o odmowie przyjęcia zamówienia podając przyczynę odmowy. 

4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą uzgodnienia między Sprzedającym a Kupującym wszystkich 
warunków realizacji umowy: towaru, jego rodzaju i ilości, ceny, terminu realizacji, warunków dostawy. 

5. W przypadku opóźnień Kupującego w zapłacie, Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do czasu 
uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności.  

6. Wszelkie zmiany wprowadzone w zamówieniu przez Kupującego traktowane są, jako nowe zamówienie 
i wymagają osobnego uzgodnienia wszystkich istotnych warunków umowy. 

 
§ 3 Warunki realizacji zamówienia 

1. Produkt zostanie dostarczony Kupującemu według warunków uzgodnionych między stronami w terminie 
wskazanym w ofercie. 

2. Zmiany adresu lub terminu dostawy wprowadzone przez Kupującego po zawarciu umowy możliwe są jedynie po 
uprzednim ich uzgodnieniu ze Sprzedającym, dokonanym nie później niż w terminie 2 dni przed planowanym 
pierwotnym terminem dostawy.  

3. Produkt zostaje dostarczony Kupującemu na stojakach stanowiących własność Sprzedającego, które Kupujący 
zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni od dnia dostawy.  

4. Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia dostawy poinformować Sprzedającego o postawieniu 
stojaków do dyspozycji Sprzedającego wskazując termin, w którym stojaki mogą być odebrane przez 
Sprzedającego. 

5. Niezwrócenie stojaków Sprzedającemu w w/w terminie, ich uszkodzenie, zniszczenie lub przygotowanie w stanie 
uniemożliwiającym ich odbiór przez Sprzedającego w terminie wskazanym powyżej, upoważnia Sprzedającego do 
obciążenia Kupującego kosztami stojaka w wysokości 1000,00 zł. netto za każdy stojak.  

6. Termin dostawy produktu ulega automatycznemu przesunięciu o czas: 
a. opóźnienia Kupującego w przekazaniu Sprzedającemu informacji lub dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia; 
b. opóźnienia wynikłego z okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, w tym ze strony dostawców 

Sprzedającego; 
c. umożliwiający dostawę niewadliwego produktu w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, 

niezależnie od przyczyny tego uszkodzenia; 
 
W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o terminie 
dostawy produktu. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 
Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie części zamówienia Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do odstąpienia od umowy, 
co do tej części zamówienia. 
 

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, jeżeli opóźnienia w realizacji zamówienia wystąpiło 
z powodu siły wyższej lub innych okoliczności, których wystąpienia Sprzedający nie mógł przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

8. W przypadku nie odebrania przez Kupującego produktu w terminie wynikającym z umowy, Sprzedający 
uprawniony jest do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu i wystawienia faktury za 
sprzedaż towaru. 

 
 



 

 

 
9. W przypadku dostawy produktu realizowanego przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do rozładunku 

towaru w miejscu dostawy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego 
z chwilą dostarczenia przez Sprzedającego towaru na miejsce wskazane, jako miejsce dostawy (przed 
rozładunkiem). 

10. W przypadku, gdy Kupujący zobowiązany jest do samodzielnego odbioru towaru od Sprzedającego ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia towaru do 
dyspozycji Kupującego w siedzibie Sprzedającego. 

11. Jeżeli Kupujący w uzgodnionym terminie nie odbierze produktu, Sprzedający upoważniony jest do obciążenia 
Kupującego opłatą za przechowanie produktu w wysokości aktualnie obowiązującej u Sprzedającego. 

 
§ 4 Cena  

1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę za sprzedany towar.  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Sprzedającego ceny za towar zgodnie z ofertą, a w przypadku braku uzgodnienia terminu zapłaty, w terminie 
14 dni od dnia dostawy towaru. 

2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest do obciążenia Kupującego odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie. 
4. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty całej ceny w terminie wynikającym 

z umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. 
5. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek należności z wierzytelnością Sprzedającego z tytułu 

którejkolwiek z umów sprzedaży. 
 
§ 5 Gwarancja Jakości 

1. Sprzedający zapewnia Kupującego, że towar sprzedany Kupującemu jest zgodny z obowiązującymi normami, 
w szczególności z normą PN–EN 14449:2008. 

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji, jakości na okres 5 lat od daty produkcji. Gwarancja dotyczy szyby 
warstwowej, co oznacza, że w okresie 5 lat nie wystąpią rozwarstwienia, pęcherze i utrata przezierności. 
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy wyroby zakupione w Polflam Sp. z o. o. zostały zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowego montażu, w systemach posiadających aprobatę techniczną 
dla danego rodzaju szyb. Gwarancja wygasa, jeżeli towar został zmieniony lub jeżeli rama, w której został on 
zastosowany jest wadliwa. Gwarancja wygasa również w przypadku uszkodzenia towaru wskutek niedbalstwa lub 
niewiedzy Kupującego lub osoby trzeciej, za których działania Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, 
uszkodzenia wynikłe z użytkowania szyb w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wbudowania ich niezgodnie 
z warunkami technicznymi („Ogólne warunki użytkowania szkła POLFLAM” stanowiące załącznik 1 do niniejszych 
OWS). 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku zastosowania produkowanych przez 
Sprzedającego szyb ogniochronnych w systemach, które nie posiadają aprobat technicznych lub innych 
wymaganych prawem dokumentów dla danego rodzaju szkła.  

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dobór szkła pod względem statyki ze względu na obciążenia 
występujące na budowli. 

5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar w chwili dostawy, a wszelkie wady widoczne, jak również reklamacje, 
co do ilości dostarczonego towaru zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w momencie dostawy. Wady ukryte, 
których stwierdzenie nie jest możliwe w chwili dostawy Kupujący zobowiązany jest zgłosić nie później niż 
w terminie 14 dni od daty dostawy. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie poprzez wypełnienie 
dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” stanowiące załącznik 2 do niniejszych OWS i wysłanie go do Sprzedającego, 
w terminach wskazanych w niniejszym punkcie, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji. Zgłoszenie 
reklamacyjne powinno wskazywać dane umożliwiające identyfikację dostawy, ilość reklamowanego towaru oraz 
przyczynę reklamacji. 

6. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, które zostały bądź mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu 
towaru w chwili jego wydania, a które nie zostały przez Kupującego zgłoszone Sprzedającemu w terminie, 
o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu. 

7. Warunkiem ponoszenia przez Sprzedającego odpowiedzialności za wady towaru jest profesjonalne obchodzenie 
się z towarem oraz używanie towaru zgodnie z przeznaczeniem. 

8. W przypadku uznania reklamacji, potwierdzonej drogą elektroniczną oraz poprzez przesłanie dokumentu 
„Protokół z oględzin” stanowiące załącznik 3 do niniejszych OWS, Sprzedający zobowiązany jest do dostawy 
towaru wolnego od wad w terminie nie dłuższym, aniżeli termin realizacji zamówienia pierwotnego. W przypadku 
bezzasadności reklamacji Sprzedający obciąży Kupującego za wykonanie nowej szyby ceną wg oferty. 

9. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, za który odpowiedzialność ponosi Sprzedający lub 
w przypadku stwierdzenia wady towaru, za którą to wadę odpowiedzialność ponosi Sprzedający –  
odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest wyłącznie do dostawy towaru wolnego od wad z wyłączeniem 
wszelkich kosztów dodatkowych.  

 



 

 

 
10. Wszelkie dostawy i koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obejmują wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona. 

 
§ 6 Obowiązujące prawo i postanowienia końcowe 

1. Do wszelkich stosunków poddanych niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży zastosowanie znajduje prawo 
polskie. 

2. Dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umów sprzedaży (dostawy) zawartych na niniejszych 
Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem ich dostarczenia Kupującemu. 
4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione przez Sprzedającego, a zmiany wiążą Kupującego od 

dnia dostarczenia mu zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. 
5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu lub sprzedaży 

Kupującego. 
6. Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Kupującego przy pierwszym i kolejnych zamówieniach i umowach sprzedaży 

(dostawy) z Polflam Sp. z o. o., aż do czasu dostarczenia mu zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. 
Załączniki: 
1. Ogólne warunki użytkowania szkła POLFLAM 
2. Zgłoszenie reklamacji 
3. Protokół z oględzin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik 1 
do OWS z dn. 02.01.2015 r. 

 
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA SZKŁA POLFLAM 

 
1. Dostawa szkła POLFLAM 

Polflam Sp. z o.o. jako Sprzedający zobowiązuje się do dostawy Kupującemu zamówionego szkła wg warunków określonych w ofercie 
i Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS). 
Sprzedający dostarcza zamówione szkło do siedziby Kupującego lub w inne uzgodnione miejsce. Rozładunek i ryzyko z nim związane 
należy do Kupującego. 
 

2. Magazynowanie szkła POLFLAM 
Z uwagi na specyfikę budowy szkła ogniochronnego zaleca się aby szyby Polflam magazynowane były na sztywnych stojakach, 
zapewniających stabilność liniową całej płaszczyzny i krawędzi szyby. Podłoże stojaka powinno być wykonane z drewna, twardej gumy 
lub tworzywa sztucznego. Zbyt miękka podstawa powoduje wgniatane tiokolu do wewnątrz szkła, co może prowadzić do 
rozszczelnienia. Szkło musi być przechowywane w pozycji odchylonej do 5o od pionu i musi być przełożone przekładkami korkowymi 
(nie należy opierać krawędzią szkła o płaszczyznę innego szkła!). Przy magazynowaniu szyb w każdym przypadku należy pamiętać  
o ochronie szkła przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych z uwagi na możliwość przegrzania powyżej 50 oC  
i doprowadzenia do zmian w strukturze szyby. 
 

3. Montaż szkła POLFLAM – warunki ogólne 
Do szklenia szkła POLFLAM należy używać wyłącznie silikony ogniochronne lub neutralne. Nie należy używać silikonów na bazie kwasu 
octowego, które wchodzą w reakcję z tiokolem i butylem, stosowanym w uszczelnieniu szkła POLFLAM. Montowane szkło 
ogniochronne POLFLAM powinno być chronione przed temperaturami od -40oC od +50oC; nie należy montować szkła w pobliżu 
grzejników lub reflektorów punktowych, gdyż temperatura między warstwami może osiągnąć stałą temperaturę wyższą od +50oC. 
Szkło należy umieszczać na podłożu równym i wolnym od elementów mogących uszkodzić warstwę uszczelniającą. 
 

4. Montaż szkła POLFLAM – system ścian osłonowo-fasadowych 
W fazie wstępnej szklenia zaleca się mocowanie szkła odcinkami systemowych (montażowych) listew dociskowych z zastosowaniem  
uszczelek systemowych. Odcinki listew montażowych oraz zastosowanych uszczelek powinny odpowiadać numerom katalogowym 
systemodawcy, jakie zastosował projektant do konkretnej stolarki i grubości pakietu szkła. Odcinki listew o długości 300 mm powinny 
być mocowane dwupunktowo w rozstawie listew co 400 mm. Wszelkie akcesoria montażowe, stosowanie momentu dokręcania 
docisków w Nm, określają katalogi montażowe zastosowanego systemu. Wszelkie odstępstwa i stosowanie materiałów zastępczych 
z pewnością będzie doprowadzać do pęknięć dospoleń montowanych szyb. Aby uniknąć wszelkich rozszczelnień montowanych szyb, 
instalowaną szybę  dociskać bezpośrednio do uszczelki wewnętrznej stolarki, po czym  dopiero opierać  dolną krawędź szyby na  
systemowych podkładkach szklarskich. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę. 
 

5. Montaż szkła POLFLAM – system okienno-drzwiowy 
Aby uniknąć wszelkich rozszczelnień oraz pęknięć szkła dospolonego należy bezwzględnie stosować podkładki szklarskie systemowe 
(np. z drewna twardego w szerokościach stosowanej szyby ogniochronnej). Przy wypieraniu należy zwracać uwagę aby podczas 
wkładania podkładek nie został uszkodzony materiał uszczelniający szybę. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że podkładka 
jest usadowiona pod całą szybą ogniochronną. Nie dopuszczać, aby szyba dospolona była elementem wypieranym. W przypadku 
zastosowania szkła w przegrodach oddzielających pomieszczenia o wysokiej wilgotności powietrza (np. baseny) należy bezwzględnie 
zastosować odwodnienia konstrukcji. Obowiązuje również bezwzględny zakaz stosowania jakichkolwiek silikonów lub uszczelniaczy 
po obwodzie wbudowanego szkła. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę. 

 

6. Montaż szkła POLFLAM – system bezramowy 
Szybę ogniochronną należy osadzić na klockach wykonanych z drewna twardego umieszczonych w obu dolnych narożach, nie 
dopuszczać do podparcia szyby dospolonej. Zaciski szkła lub inne elementy mocujące konstrukcji powinny być zamontowane tak, aby 
łby wkrętów, śrub lub kołków nie znajdowały się w osi szkła lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W celu uniknięcia ewentualnych 
naprężeń zaciski lub inne elementy mocujące szkło (np. profile dekoracyjne) powinny umożliwić jego przemieszczenie w poziomej 
i pionowej płaszczyźnie. Pozostałe szczegóły montażu opisane w dokumentach dostarczonych przez systemodawcę. 
 

7. Czyszczenie szkła POLFLAM z udziałem satyny 
Szkło pojedyncze Polflam satynowe (matowe) zbudowane jest z dwóch szyb poddanych obróbce termicznej, z których jedna 
jest satynowa – satyna ta znajduje się od strony zewnętrznej szkła Polflam, w związku, z czym jest bardziej narażona na zabrudzenia 
i uszkodzenia. Konieczne jest, zatem zwrócenie większej uwagi na konserwację takiego rodzaju szkła. Do czyszczenia powinny być 
używane środki nie zawierające silikonów, silnych roztworów zasadowych oraz kwasów. Czyszczenie szkła, jak również usuwanie 
pozostałości z naklejek i przekładek powinno zostać wykonane przy pomocy łagodnych środków czyszczących. Zabrudzenia powinny 
być usuwane przy użyciu dużej ilości wody, za pomocą czystej gąbki lub ściereczki. Trudne do usunięcia zabrudzenia, które nie mogą 
zostać usunięte zwykłymi środkami powinny być wstępnie usuwane przy użyciu specjalnych środków czyszczących (np. Ajax, Cillit 
Bang, Mr Muscle). Nie wolno stosować przedmiotów o ostro zakończonych krawędziach (np. żyletki) oraz roztworów czyszczących 
zawierających cząsteczki ścierne. 

 
8. Stojaki POLFLAM 

Szkło dostarczane jest na stojakach transportowych stanowiących własność firmy Polflam Sp. z o.o.. Kupujący jest zobowiązany 
udostępnić stojaki do zwrotu w ciągu 14 dni od dnia ich przyjęcia. Stojaki zwrotne służą wyłącznie do przewozu szkła Polflam Sp. z o. 
o.. Zgubienie lub uszkodzenie stojaków powoduje obciążenie Kupującego kosztem 1000 zł/szt. + VAT. 



 

 

 

9. Gwarancja szkła POLFLAM 
Polflam Sp. z o. o. udziela gwarancji na szkło POLFLAM na okres 5 lat od daty produkcji. Gwarancja dotyczy szkła warstwowego, co 
oznacza, że w okresie 5 lat nie wystąpią rozwarstwienia, pęcherze i utrata przezierności. Szkło wykonane jest zgodnie z normą PN-EN 
14449 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą”. Gwarancja jest 
uwarunkowana prawidłowym magazynowaniem i montażem szkła oraz jego użytkowaniem (nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych 
jak i agresywnych wpływów środowiska zewnętrznego). 

 
10. Reklamacja szkła POLFLAM 

Kupujący zgłasza reklamację pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” stanowiące załącznik 2 do OWS 
i wysłanie go do Sprzedającego w formie elektronicznej na adres Przedstawiciela Regionu lub pisemnej na adres: Polflam Sp. z o.o., 
Runów, ul. Solidarności 1, 05-504 Złotokłos.  
 

 

Więcej informacji w Ogólnych Warunkach Sprzedaży z dn. 02.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik 2 
do OWS z dn. 02.01.2015 r. 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 
 
 
 

……………………………….. dn. …..…. /…..…. /……… 
 

Zamawiający / Zgłaszający  .….……………….…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa firmy) 

Adres reklamacji  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba kontaktowa / telefon  ….………..………………………………………………….…………………………………………………….……. 
 
 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI 

Nr faktury  ………………….………...............……    Nr potwierdzenia  ………………………….……. 

Nr pozycji z potwierdzenia  ……………………………………………………………..…………………………………..…............................ 
(ilość sztuk reklamowanego szkła) 

Inne informacje  ……………………………………………………………..…………………………………..…............................................. 
(wymiary szkła, data zamówienia, czy szkło przygotowane do odbioru, inne) 

 
 

PRZYCZYNA REKLAMACJI / OPIS WADY 

………………………………………………………………………………………………………………………….................………………………….……. 
(opinia zgłaszającego, data wystąpienia wady) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
SUGEROWANY TERMIN OGLĘDZIN  …………………………………………………………………………………………………………………. 

(nie krótszy niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji) 

 

 
 

……………………………………………………. 
                                                 podpis i pieczątka 

 przedstawiciela firmy Zamawiającej / Zgłaszającej 

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI 
1. Reklamacja bez dowodu zakupu nie będzie rozpatrywana. 
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancji. 
3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu „Zgłoszenie reklamacji” (Załącznik 2 do OWS), i wysłanie go w formie elektronicznej na adres 

Przedstawiciela Regionu lub pisemnej na adres Polflam Sp. z o.o., Runów, ul. Solidarności 1, 05-504 Złotokłos. 
4. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym szkle ogniochronnym POLFLAM, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych 

zasad użytkowania określonych w dokumencie „Ogólne zasady użytkowania szkła POLFLAM” (Załącznik 1 do OWS). 
5. Polflam Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia oraz o Poinformowaniu Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w 

formie mailowej załączając dokument „Protokół z oględzin” (Załącznik 3 do OWS). 
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego szkła do analizy. Reklamowane szkło należy odesłać na adres firmy POLFLAM Sp. z o.o. – szkło powinno być 

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu (szkło uszkodzone podczas wysyłki nie będzie podlegało reklamacji). 
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, firma POLFLAM  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów wynikających z podjętych czynności (np.: 

koszty dojazdu serwisu, przeglądu, badań). 



 

 

 

Załącznik 3 
do OWS z dn. 02.01.2015 r. 

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN 
 

 
……………………………….. dn. …..…. /…..…. /……… 
 
Zamawiający / Zgłaszający  .….……………….…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa firmy) 

Adres reklamacji  …………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Osoba kontaktowa / telefon  ….………..………………………………………………….…………………………………….……………. 
 

DOKONANO OGLĘDZIN SZYB REKLAMOWANYCH:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………….……………………………..……………………………………………………………………………………………………….……

……………..………………….....………………………..…………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………..… 

 
DALSZE POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – informacja dla Klienta 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…………… 
(zalecenia: zwrot / wymiana / inne) 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………… 

 
WARUNKI TECHNICZNE  
…………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………..... 
(wymagania potrzebne w celu przeprowadzenia ewentualnej wymiany szkła np.: rusztowanie, podnośnik, inne) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

………….…………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
podpis i pieczątka  

przedstawiciela firmy POLFLAM Sp. z o.o. 

…………………………………………………… 
podpis i pieczątka 

przedstawiciela firmy Zamawiającej / 
Zgłaszającej 

 



 

 

 

Załącznik 4  
do OWS z dn. 02.01.2015 r. 

 
Instrukcja transportu szkła POLFLAM 

 w różne strefy klimatyczne 
 

Szkło POLFLAM może być użytkowane w określonym zakresie temperatur, tj. –40/+50°C.  
W celu zminimalizowania niepożądanych skutków uszkodzenia szyb spowodowanych temperaturą należy stosować poniższe 
zasady pakowania. 

 

     Strefa klimatyczna umiarkowana 

 

      Strefa klimatyczna podzwrotnikowa / równikowa 
 

  Szyby pakowane są w drewniane skrzynie 
ażurowe z dodatkowym obiciem od wewnątrz 
płytą typu OSB 8-10 mm. 

 Przed ustawieniem szyb w skrzyni każdy bok     
skrzyni, front i spód muszą zostać obite za 
pomocą tackera ekranem refleksyjnym odbicia 
ciepła.  

 Po obiciu skrzyni specjalnym ekranem jej 
wnętrze należy obłożyć styropianem 
o grubości min. 2 cm. 

 Szyby na stojaku nie mogą być owinięte folią 
(stretch). 

 Szyby na czas transportu należy zabezpieczyć 
taśmą pakową. 

 W przypadku wykorzystania niniejszej skrzyni 
o wymiarach ustandaryzowanych koszt 
produkcji wzrośnie ok. 92 PLN/szt., 
uwzględniając koszt folii, styropianu oraz płyt 
OSB. 

 
 

 
 

 Szyby mogą być pakowane w drewniane 
skrzynie bez pełnych boków, zgodnie 
z obowiązującymi standardami. 


