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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE HB POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 

 

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA: 

1. Wszystkie roboty budowlane, sprzedaż, dostawy i usługi zawierane przez HB Polska spółka z o.o.  z siedzibą 

w Klęczanach (zwaną dalej HB), wpisaną do KRS pod numerem 0000473151 ze swoimi kontrahentami będącymi 

przedsiębiorcami (zwanymi dalej Kontrahentem) są regulowane wyłącznie przez poniższe Ogólne Warunki 

Handlowe (zwane dalej OWH). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w stosunku do niniejszych OWH są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie 

uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wiążą tylko w zakresie świadczenia objętego ta zmianą 

lub uzupełnieniem. 

3. W przypadku gdy Kontrahent posługuje się własnymi wzorcami umownymi, wzorce te nie mają zastosowania 

w relacjach z HB. 

4.  W przypadku udziału HB w procedurach przetargowych, OWH mają do nich zastosowanie w przypadku braku 

odrębnej regulacji przetargowej. 

5. W przypadku nieważności lub nieskuteczności jednego lub więcej postanowień niniejszych OWH, okoliczność 

ta nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 

 

II. ZAMÓWIENIA: 

1. Wymiana oświadczeń związanych z zawarciem umowy odbywa się wyłącznie pisemnie, w formie 

elektronicznej lub w formie dokumentu pisemnego przesłanego faksem. Ustalenia ustne są niezobowiązujące. 

2. Umowy stają się ostatecznie i zobowiązujące po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez pracownika lub 

osobę reprezentującą HB. 

3. Przyjmuje się że osoba która w imieniu Kontrahenta złożyła zamówienie, podpisała OWH a także podpisała 

umowę z HB była upoważniona do złożenia stosownego oświadczenia woli. 

4. Kontrahent jest związany swoim zamówieniem złożonym HB przez okres 14 dni. W tym okresie HB potwierdza 

Kontrahentowi przyjęcie zamówienia lub odmawia przyjęcia zamówienia. Brak oświadczenia HB w tym terminie 

oznacza nieprzyjęcie zamówienia i nie zawarcie umowy z Kontrahentem. 

5. W przypadku niemożliwości przyjęcia zamówienia, HB może złożyć Kontrahentowi zmienione warunki 

zamówienia wyznaczając mu termin na przyjęcie tej oferty. Brak oświadczenia Kontrahenta w tym terminie 

oznacza nie przyjęcie warunków zamówienia złożonych przez HB. 

 

III. TERMINY: 

1. Terminy dostaw są wyznaczane w dobrej wierze,  nie są one wiążące, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie. 

2. Opóźnienia w dostawie towarów nie powodują nakładania kar za opóźnienia w dostawie, żądania 

odszkodowania lub rozwiązania umowy, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie. 

 

3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w przypadku opuszczenia towaru z magazynu HB w wyznaczonym 

ostatnim dniu terminu dostawy. 

4. HB nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wykonywanego przez podmiot trzeci w przypadku wyboru 

przez HB tego podmiotu do wykonania dostawy z należytą starannością. 
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5. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy z powodu niemożliwej do przewidzenia i zapobieżenia sytuacji 

nadzwyczajnej, termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas  trwania tej sytuacji. 

6. Wszelkie zmiany w zamówieniu skutkują automatycznie zmianą ustalonego terminu dostawy. Nowy termin 

dostawy określa HB. 

7. Koszty transportu towaru obciążają w całości Kontrahenta także w przypadku gdy transport wykonywany jest 

przez HB. 

8. W przypadku gdy termin dostawy jest opóźniony z powodów leżących po stronie Kontrahenta, jest on 

zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych z tego tytułu a termin dostawy ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu. 

 

IV. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI: 

1. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia i utraty towaru oraz ciężary i korzyści związane z towarem przechodzą na 

Kontrahenta w momencie wydania towaru z magazynu HB,  w tym przekazania towaru do przewozu transportem. 

2. Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością HB do czasu całkowitej zapłaty wraz z 

ewentualnymi należnościami ubocznymi a zwłaszcza z odsetkami za opóźnienie w zapłacie. 

3. Towar pozostający własnością HB nie może być przedmiotem zastawu ani innego zabezpieczenia. 4. Od 

momentu przejścia na Kontrahenta ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty towaru jest on obowiązany do 

ubezpieczenia pełnej wartości towaru na okres kiedy pozostaje on własnością HB. 

5. Kontrahent jest obowiązany niezwłocznie powiadomić HB o wszelkich czynnościach egzekucyjnych, próbach 

zajęcia, sprzedaży lub zabezpieczenia towaru, uszkodzeniach, zniszczeniach i utracie towaru do czasu kiedy 

pozostaje on własnością HB.   

6. Jeśli Kontrahent jest zobowiązany do odbioru towaru, a tego nie uczyni towary przechowywane są na ryzyko i 

koszt Kontrahenta. 

7. Do momentu przeniesienia własności towaru na Kontrahenta HB ma uprawnienie do przeprowadzania kontroli 

towaru. W celu wykonania tego uprawnienia Kontrahent w każdym czasie umożliwia HB przeprowadzenie 

kontroli  tego towaru. 

 

V. ODSTĘPSTWA: 

1. Wszystkie rodzaje kamienia naturalnego są zawsze sprzedawane wraz z ich istotnymi cechami naturalnymi. 

Kontrahent jest poinformowany, że naturalny kamień zawsze może zawierać naturalne zanieczyszczenia 

organiczne, inne elementy lub substancje, które w połączeniu z innymi substancjami mogą powodować reakcje 

chemiczne (np. utlenianie, rozpuszczenia), nawet w przypadku  przestrzegania środków ostrożności. 

 

2. Kamień naturalny posiada różnice w kolorze i strukturze ze względu na swoje geologiczne pochodzenie. 

3. Próbki materiału podają jedynie przybliżone parametry kamienia naturalnego a wyniki pobranych próbek nie są 

wiążące dla HB .    

4. HB nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w wyglądzie lub teksturze kamienia. 

 

 VI. INFORMACJE 

1. Katalogi, cenniki, prospekty i inne podobne dokumenty rozpowszechniane przez HB nie mają charakteru 

wiążącego i nie stanowią oferty stosownie do regulacji kodeksu cywilnego. Powyższe dokumenty zachowują 

ważność do zastąpienia ich następnymi dokumentami wydanymi przez HB. 
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2. Ceny podane w dokumentach wskazanych w punkcie 1 są cenami netto i nie obejmują należnych podatków i 

opłat dodatkowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. Wszelkie kwoty podatków i opłat 

dodatkowych obciążają Kontrahenta. 

 

VII. WADY TOWARU 

1. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznej kontroli dostarczonego towaru. Podpisanie listu przewozowego 

przez Kontrahenta powoduje akceptację dostawy pod względem jakości oraz ilości towaru. 

2. Zastosowanie jak i przetwarzanie towaru przez kontrahenta  oznacza akceptację towaru dostarczonego przez 

HB. 

3. Wszelkie wady towaru Kontrahent jest zobowiązany zgłosić do HB niezwłocznie w formie pisemnej, nie później 

niż w ciągu dwóch tygodni od jego nabycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Po okresie dwóch lat od dostawy towaru HB nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte towaru. 

 

VIII. ODOPWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza HB wobec Kontrahenta wynikająca z umowy lub ustawy ograniczona jest 

do  wysokości 100% umowy netto z której wynika lub której dotyczy. 

2. HB wobec Kontrahenta posiada uprawnienie do wymiany wadliwego towaru z zastrzeżeniem rozsądnego 

terminu dokonania wymiany. 

3. HB nie ponosi wobec Kontrahenta odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad towaru lub szkód 

poniesionych przez Kontrahenta z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez niego niniejszych 

OWH lub umowy z HB. 

4. Wyłączona jest odpowiedzialność HB wobec Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady towaru zawartych w dziale 

II tytułu XI księgi III kodeksu cywilnego. 

 

IX. PŁATNOŚĆ: 

1. O ile nie ustalono z Kontrahentem inaczej wszystkie faktury płatne są gotówką w siedzibie HB.   Przedstawiciele 

HB wobec Kontrahenta nie są uprawnieni do przyjmowania i pokwitowania przyjęcia jakichkolwiek kwot 

pieniężnych. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, HB uprawniona jest do naliczania odsetek maksymalnych 

stosownie do regulacji kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Kontrahent pokrywa wszelkie koszty windykacji poniesione 

przez HB w celu odzyskania wierzytelności w wysokości co najmniej  40 euro. 

4. Nie uregulowanie przez Kontrahenta w terminie płatności chociażby jednej faktury powoduje, że należności z  

pozostałych faktur, nawet jeżeli nie nadszedł jeszcze termin ich płatności, stają się natychmiast wymagalne z 

pierwszym dniem opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek faktury. Od tak powstałego opóźnienia w zapłacie  HB 

uprawniona jest do naliczania odsetek maksymalnych. 

5. W przypadku ustalenia z Kontrahentem planu płatności, opóźnienie w płatności lub jedynie wpłata częściowa 

w terminie płatności powoduje, iż cała należność objęta planem płatności staje się natychmiast wymagalna. 

6. Niezależnie od tytułu płatności w przelewie dokonanym przez Kontrahenta, HB jest uprawnione do zaliczenia 

wpłaty na poczet najdawniej wymagalnej należności wraz z wymagalnymi należnościami ubocznymi w 

szczególności wymagalnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie. 
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7. Wyłączona jest możliwość zapłaty należności przez oświadczenie o potrąceniu złożone przez Kontrahenta.  HB 

uprawniona jest do potrącania własnych należności  z należnościami Kontrahenta. 

 

X. KARY UMOWNE: 

1. W przypadku odstąpienia przez Kontrahenta od złożonego zamówienia, HB jest uprawniona do żądania od 

Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 30% całkowitej ceny sprzedaży. 

2. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązku określonego w punkcie IV.4 OWH HB uprawnione jest 

do nałożenia na Kontrahenta kary umownej w wysokości 10% umówionej ceny sprzedaży. 

3. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta obowiązku określonego w punkcie IV.5 OWH HB uprawnione jest 

do nałożenia na Kontrahenta kary umownej w wysokości 30% umówionej ceny sprzedaży. 

4. W przypadku braku odbioru przez Kontrahenta towaru w umówionym terminie, HB jest uprawniona do żądania 

od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 1% całkowitej ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w 

odbiorze towaru. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Kontrahenta obowiązku określonego w punkcie IV.7 OWH HB uprawnione 

jest do nałożenia na Kontrahenta kary umownej w wysokości 20% umówionej ceny sprzedaży. 

6. HB może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli 

kary umowne nie wyrównują poniesionych szkód. 

 

XI. OPAKOWANIA: 

1. Palety lub skrzynie oznaczone logo HB mogą być zwracane przez Kontrahenta pod warunkiem, że są one w 

dobrym stanie. 

2. Zwracane przez kontrahenta palety lub skrzynie są zapisywane w fakturowanej wartości. 

 

 XII. ROZWIĄZANIE UMOWY: 

HB zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Kontrahentem ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

a) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego wobec 

Kontrahenta; 

b) ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego wobec Kontrahenta, 

c) powstania opóźnienia w płatności należności; 

d) w razie zmiany formy prawnej  działalności gospodarczej Kontrahenta. 

 

XIII. SYTUACJE NADZWYCZAJNE: 

1. W przypadku gdy wykonanie umowy przez HB jest niemożliwe z powodu niemożliwych do przewidzenia i 

zapobieżenia sytuacji nadzwyczajnych (w szczególności siły wyższej, strajków, lokautu, zamieszek, korków 

drogowych, blokad drogowych, braku dostaw energii elektrycznej, problemów z eksploatacją minerałów, nagłej 

zmiany stanu prawnego), wykonanie świadczenia zostaje zawieszone na okres wystąpienia tych sytuacji 

nadzwyczajnych. Wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej nie upoważnia Kontrahenta do rozwiązania umowy, ani do 

otrzymania odszkodowania. 

2. Przez określenie siła wyższa należy rozumieć  w szczególności  stan wojny, zagrożenie wojną, powstanie lub 

rozruchy społeczne, stany nadzwyczajne wprowadzone przez władze państwowe, powodzie, pożary, klęski 
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żywiołowe i inne nadzwyczajne zjawiska pogodowe  mające miejsce zarówno w kraju jak i za granicą, w wyniku 

których  HB nie może wykonać swojego świadczenia wobec Kontrahenta. 

 

 XIV. JURYSDYKCJA I PRAWO: 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWH mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Kontrahentowi wobec HB możliwe jest po uzyskaniu wcześniejszej 

pisemnej zgody HB. 

3.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem OWH lub powstałych w 

związku z wykonywaniem umowy powstałej w oparciu o OWH będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

HB. 

4. HB uprawniona jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych Kontrahenta i jego przedstawicieli  

niezbędnych do kontynuowania współpracy handlowej. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Bernecki Robert




