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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

wraz z pozwoleniem na przetwarzanie danych 
HAPPICH Polska Sp. z o.o. 

 
 

1. Wyłączne obowiązywanie i stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży. 
1.1. Podstawą każdego oświadczenia spółki Happich Polska sp. z o.o. (dalej zwanej: Sprzedawcą) są 
niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane: OWS). Przyjęcie każdego zamówienia zakupu podlega 
OWS. Ogólne warunki umów lub inne wzorce umów stosowane przez Kupującego, które nie są zgodne z 
OWS, są wiążące jedynie pod warunkiem, że zostały zaakceptowane na piśmie przez Sprzedawcę. 
1.2. Wraz ze złożeniem zamówienia lub przyjęciem dostawy przez Kupującego, OWS stają się wiążące 
między stronami zarówno w odniesieniu do danej umowy, jak i w stosunku do wszelkich przyszłych umów ze 
Sprzedawcą. 
 
2. Oferty. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Treść umowy. 
2.1. Oświadczenie Sprzedawcy nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, co oznacza, iż nie 
jest ono wiążące. Umowa zostaje zawarta dopiero wraz z przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia 
złożonego przez Kupującego. Sprzedawca może przyjąć zamówienie Kupującego w okresie trzech tygodni od 
dnia otrzymania. 
2.2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy złożonego przez 
Sprzedawcę lub oświadczenia o przyjęciu zamówienia Kupującego, jak również umowy zawarte z 
przedstawicielami handlowymi Sprzedawcy, dla swej ważności wymagają potwierdzenia na piśmie przez 
Sprzedawcę. 
2.3. W razie wątpliwości co do treści umowy, strony wiąże umowa o treści wynikającej z pisemnego 
oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. 
 
3. Ceny. 
3.1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę obejmują dostawy na warunkach EXW w Incoterms 2010, chyba że 
umówiono się inaczej. Cena nie zawiera również podatku od towarów i usług (VAT), chyba że Sprzedawca 
wyraźnie wskaże, iż podana przez niego cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 
3.2. Umówione ceny opierają się na stosowanych przez Sprzedawcę marżach, kosztach materiałów i energii z 
chwili zawarcia umowy. Jeżeli te marże lub koszty ulegną podwyższeniu przed wykonaniem umowy, 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny odpowiednio do zmiany stawek tych marż lub 
kosztów w oparciu o procentowy udział tych marż lub kosztów w cenie sprzedaży. 
 
4. Przewóz towarów. 
Przewóz towarów nastąpi w sposób najbardziej odpowiedni według uznania Sprzedawcy, chyba że umówiono 
się inaczej. Przewóz towarów odbywa się na rachunek i ryzyko Kupującego. W każdym przypadku ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru 
towaru, także za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora, któremu zlecono przewóz, nie później jednak niż 
z chwilą wywiezienia towarów poza zakład lub magazyn Sprzedawcy, niezależnie od tego, kto ponosi 
odpowiedzialność za koszty przewozu. Jeśli towar jest gotowy do przewozu i przewóz lub odbiór przez 
Kupującego opóźnia się z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Sprzedawca, ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z chwilą doręczenia 
mu wezwania do odbioru zakupionego towaru. 
 
5. Terminy dostaw. 
5.1. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie zgodnie z EXW w Incoterms 2010. 
5.2. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, których nie można uniknąć mimo dołożenia należytej 
staranności w wykonaniu umowy zgodnie z jej warunkami i treści, wynikających z działalności Sprzedawcy lub 
jego dostawców, w szczególności takich jak: siła wyższa, ingerencja organów władzy publicznej, trudności w 
dostawach energii elektrycznej, strajk lub lock-out, termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu, nawet 
wtedy, gdy nastąpiło już opóźnienie w dostawie. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o 
zaistnieniu takich okoliczności. Zastrzega się prawo do dostaw częściowych. Zmiana umowy, która wpływa na 
termin dostawy, powoduje odpowiednie przedłużenie tego terminu. W razie zajścia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Sprzedawcę, której trwanie przekracza trzy miesiące i której końca 
nie można przewidzieć, Kupujący oraz Sprzedawca mają prawo do odstąpienia od umowy. 
5.3. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż dostawa będzie dokonana z opóźnieniem, Kupujący może na 
piśmie odstąpić od umowy, z zachowaniem jednak odpowiedniego terminu nie krótszego niż cztery tygodnie i 
pod warunkiem, że z chwilą upływu tego terminu towar nie opuścił zakładu lub magazynu Sprzedawcy. W 
razie gdy dostawy dokonywa się przez spedytora wystarczy powiadomienie Kupującego we właściwym 
czasie, iż towar jest gotowy do odbioru. 
5.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niemożliwości świadczenia 
tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub przez rażące niedbalstwo kadry zarządzającej 
Sprzedawcy lub jednego z jego pracowników. We wszystkich pozostałych przypadkach Kupującemu 
przysługuje wyłącznie prawo odstąpienia od umowy. 
 
6. Odpowiedzialność za wady. 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na następujących zasadach: 
6.1. Kupujący powiadomi niezwłocznie Sprzedawcę na piśmie o wykryciu jakichkolwiek wad dostarczonego 
towaru. Powiadomienie o wadach powinno nastąpić w terminie jednego tygodnia od dnia wydania towaru 
Kupującemu. Jeżeli Kupujący niezwłocznie lub z zachowaniem odpowiedniego terminu nie powiadomi 
Sprzedawcy o wykryciu wady, albo jeżeli w towarze dokonano zmiany, wówczas Kupujący traci wszystkie 
uprawnienia z tytułu wad towaru. 
6.2. Wykrycie wady w części dostarczanego towaru nie uprawnia Kupującego do odmowy przyjęcia całej 
dostawy. 
6.3. W razie złożenia przez Kupującego uzasadnionej reklamacji, która została uwzględniona przez 
Sprzedawcę, Kupujący zwróci wadliwy towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku, po dokonaniu zwrotu 
towaru z wadami, Sprzedawca dostarczy towar wolny od wad w miejsce towaru zwróconego, pod warunkiem 
jednak, że wcześniej zaakceptował on taki sposób usunięcia wad. Zamiast dostarczenia towaru wolnego od 
wad Sprzedawca może usunąć wady towaru. Jeżeli dostarczenie towaru wolnego od wad lub usunięcie wad 
okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, to Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu wad 
towaru albo obniżyć cenę sprzedaży. Kupujący może na piśmie wyznaczyć Sprzedawcy termin dziesięciu dni 
do dokonania wyboru, którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem przyjęcia zwrotu towaru 
obarczonego wadami. Po bezskutecznym upływie tego terminu, uprawnienie do odstąpienia od umowy albo 
obniżenia ceny sprzedaży przechodzi na Kupującego. 
6.4. W przypadku dostawy profili gumowych, do ich magazynowania, konserwacji, naprawy i czyszczenia 
stosuje się dyrektywy ustanowione w Niemieckiej Normie Przemysłowej DIN 7716. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nieprzestrzegania tej normy. 
6.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru wyłącznie na zasadach określonych w 
powyższych ustępach. Dalej idące roszczenia z tytułu wad, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, 
zostają niniejszym wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub przez rażące 
niedbalstwo kadry zarządzającej Sprzedawcy lub jego pracowników. Dotyczy to także dostarczenia towaru 
wolnego od wad w miejsce towaru wadliwego oraz usunięcia wad przez Sprzedawcę. 
6.6. Przedmiot umowy (towar) powinien być używany wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem i 
właściwościami, w celu do tego przeznaczonym, według instrukcji dostarczonej wraz z zakupionym towarem 
lub w sposób określony w broszurach handlowych Sprzedawcy. W razie braku odpowiednich instrukcji lub 
broszur, Kupujący jest zobowiązany zasięgnąć u Sprzedawcy informacji o przeznaczeniu i właściwościach 
towaru, a Sprzedawca jest zobowiązany takich informacji udzielić. Sprzedawca odpowiada za zgodność z 
innym przeznaczeniem lub właściwościami towaru lub zamierzonym celem używania jedynie w przypadku, 
gdy zostało to wyraźnie przez niego potwierdzone na piśmie. 
6.7. Sprzedawca nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za to, że zakupiony towar nie odpowiada 
celowi używania zamierzonemu przez Kupującego lub za to, że nie może on być przetwarzany w warunkach 
przewidzianych przez Kupującego lub jego odbiorcę. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru 
przed jego użyciem lub zastosowaniem. 
6.8. Jeżeli zakupiony od Sprzedawcy towar jest przeznaczony do odsprzedaży osobom trzecim, Kupujący jest 
zobowiązany do odpowiedniego poinformowania o właściwościach i przeznaczeniu towaru. Kupujący 
przyjmuje do wiadomości, iż niewłaściwe informowanie o przeznaczeniu i właściwościach towaru może 
spowodować powstanie roszczeń odszkodowawczych. Kupujący zobowiązuje się niniejszym, że zwolni 
Sprzedawcę od obowiązku naprawienia szkody spowodowanej niewłaściwym informowaniem osób trzecich o 
właściwościach i przeznaczeniu towaru lub zwróci Sprzedawcy kwoty odszkodowań wypłaconych przez niego 
w wyniku naruszenia tego obowiązku. Kupujący zobowiązuje się również nie dochodzić wobec Sprzedawcy 
odszkodowania w przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z 
umową w rozumieniu przepisów o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
 
7. Ograniczenie odpowiedzialności. 
W przypadku choćby lekkiego niedbalstwa Sprzedawcy lub jego przedstawicieli, odpowiedzialność 
Sprzedawcy za szkodę jest ograniczona do normalnych następstw zdarzenia wynikających z niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. W odniesieniu do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu szkody 
wyrządzonej przez produkt niebezpieczny oraz w odniesieniu do pozostałych roszczeń, odpowiedzialność 
Sprzedawcy pozostaje niezmieniona. 
 
 

 
8. Faktury. Płatność. 
8.1. Sprzedawca wystawia fakturę, gdy towar jest gotowy do wysyłki lub odbioru, jednak nie później niż w 
dniu odbioru towaru przez Kupującego. Opóźnienia w przewozie lub odbiorze towaru, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Sprzedawca, nie powodują wydłużenia terminu wymagalności faktury. 
8.2. Jeżeli po zawarciu umowy Sprzedawca poweźmie wiadomość, która podważa wiarygodność kredytową 
Kupującego, to może on zażądać według własnego uznania przedterminowej zapłaty w gotówce lub złożenia 
stosownego zabezpieczenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy Kupujący nie dotrzymuje terminów wymagalności 
wobec Sprzedawcy. W razie zaistnienia takiej sytuacji, wszystkie zobowiązania należne od Kupującego, w 
tym z innych umów, stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli Sprzedawca przyjął zapłatę w formie czeku lub 
weksla, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, Sprzedawca może zażądać natychmiastowej płatności 
za zwrotem czeku lub weksla. 
8.3. Jeżeli Kupujący nie dotrzyma terminu wymagalności, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek w 
wysokości ustawowej. 
8.4. Przyjęcie przez Sprzedawcę zapłaty w formie czeku lub weksla, następuje w celu zapłaty, ale nie zamiast 
zapłaty. W takich przypadkach Sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonywania wezwań do zapłaty lub 
protestów. Koszty dyskonta, podatki lub koszty forfaitingu ponosi Kupujący, który jest zobowiązany do ich 
natychmiastowego zwrotu na żądanie Sprzedawcy. 
8.5. Kupujący może dokonać potrącenia roszczeń przysługujących mu wobec Sprzedawcy tylko pod 
warunkiem, że są one wymagalne, bezsporne i uznane przez niego. Kupującemu przysługuje prawo 
zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. 
 
9. Opóźnienia w odbiorze towaru. Odpowiedzialność. 
9.1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w terminie 60 dni od momentu dostarczenia 
towaru przez Sprzedawcę do magazynu Happich Polska sp. z o.o. w Poznaniu (dalej zwany: magazyn).  
9.2. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 60 dni, zapłaci on 
Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.  
Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Sprzedawca może również od umowy odstąpić. 
Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary 
umownej. Zapłata kary nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru zamówionego towaru. 
9.3. W przypadku dalszej zwłoki Kupującego w odbiorze towaru, przekraczającej łącznie od dostarczenia 
towaru do magazynu 90 dni, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi z 
konieczności przechowywania nieodebranego towaru w magazynie (powyżej 60 dni), wg stawki za wynajem 
m2 powierzchni magazynowej, ustalonej przez Sprzedawcę.  
9.4. Pełną odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru, po upływie terminu odbioru, 
ponosi tylko i wyłącznie Kupujący. 
9.5. Sprzedawca ma prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie. 
 
10. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. 
10.1. Towary zakupione od Sprzedawcy pozostają jego własnością aż do uregulowania ceny oraz wszystkich 
wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunków umownych z Kupującym, włącznie z bieżącym stanem 
należności. Płatność w gotówce, przelewem bankowym lub czekiem, które są dokonywane na podstawie 
weksla trasowanego wystawianego przez Sprzedawcę i akceptowanego przez Kupującego uważa się za 
zapłatę ceny na zasadach ustanowionych w ust. 8.5 zdanie 1, dopiero wtedy gdy weksel został zapłacony 
przez Kupującego, jako akceptanta, i wystawca został całkowicie zwolniony od odpowiedzialności z weksla. 
10.2. Nabycie przez Kupującego własności towaru przez jego przetworzenie lub obróbkę jest wyłączone. 
Przetworzenie lub obróbka towaru przez Kupującego nie powoduje powstania po stronie Sprzedawcy 
jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku przetworzenia lub obróbki towaru stanowiącego własność_ 
Sprzedawcy z udziałem rzeczy nie stanowiących własności Sprzedawcy, Sprzedawca nabywa udział w 
prawie współwłasności rzeczy przetworzonej lub połączonej według stosunku wartości towaru stanowiącego 
własność Sprzedawcy do 
wartości pozostałych rzeczy połączonych, zmieszanych lub przetworzonych z chwili połączenia, 
przetworzenia lub zmieszania. W przypadku gdy towar zakupiony od Sprzedawcy został połączony lub 
zmieszany w sposób 
uniemożliwiający rozłączenie z rzeczami nie należącymi do Sprzedawcy, Sprzedawca nabywa udział w 
prawie współwłasności całości według wartości towaru i rzeczy połączonych lub zmieszanych z chwili 
połączenia lub zmieszania. Jeżeli połączenie lub zmieszanie nastąpiło w taki sposób, że rzecz stanowiąca 
własność Sprzedawcy stała się rzeczą główną, to Kupujący zobowiązuje się niniejszym do przeniesienia na 
Sprzedawcę udziału we współwłasności rzeczy głównej proporcjonalnie do wartości. Kupujący zachowa 
prawo własności rzeczy lub prawo współwłasności rzeczy, która zostanie oddana w posiadanie Sprzedawcy. 
10.3. Wszelkie wierzytelności przysługujące Kupującemu z tytułu dalszej sprzedaży towarów, które pozostają 
własnością lub współwłasnością Sprzedawcy, zostaną przeniesione na Sprzedawcę z chwilą wyrażenia przez 
niego na to zgody, niezależnie od tego czy towar jest odsprzedawany po przetworzeniu lub obróbce czy też 
bez jego przetworzenia lub obróbki oraz tego czy dalsza sprzedaż następuje na rzecz jednej lub więcej osób. 
W przypadku gdy rzeczy odsprzedawane przez Kupującego nie stanowią wyłącznej własności Sprzedawcy 
lub są 
odsprzedawane wraz z rzeczami nie stanowiącymi własności Sprzedawcy, przeniesienie wierzytelności 
przysługującej Kupującemu następuje wyłącznie do wysokości wartości towaru zakupionego od Sprzedawcy 
wynikającej z faktury. Kupujący może ściągnąć przeniesione na Sprzedawcę wierzytelności, jeżeli są 
wymagalne, lecz nie może ich zbyć, nawet przez umowę factoringu. Upoważnienie do ściągnięcia 
wierzytelności może być odwołane, jeżeli Kupujący nie ściągnie na rzecz Sprzedawcy wierzytelności we 
właściwym czasie lub ujawnią się okoliczności, które mogą zagrozić prawu Sprzedawcy. Upoważnienie do 
ściągnięcia wierzytelności dla Kupującego wygasa z chwilą, gdy Kupujący zostanie wezwany do sądu celem 
wyjawienia swego majątku lub podejmuje działania zmierzające do zawarcia ugody pozasądowej. Na żądanie 
Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia dłużników o przeniesieniu wierzytelności, 
powiadomienia Sprzedawcy o osobie dłużnika i wysokości wierzytelności oraz doręczenia Sprzedawcy 
wszelkich dokumentów potrzebnych do ściągnięcia wierzytelności w drodze egzekucji sądowej. 
10.4. Kupujący może wyłącznie sprzedać, przetwarzać, poddawać obróbce lub łączyć towary stanowiące 
własność lub współwłasność Sprzedawcy z rzeczami innego pochodzenia w zwykłym toku czynności. Zbycie 
towaru jest dozwolone jedynie w drodze umowy sprzedaży i jest równoznaczne z przeniesieniem 
wierzytelności o zapłatę ceny, przysługującej Kupującemu z tytułu umowy sprzedaży towaru na Sprzedawcę, 
na zasadach ustanowionych powyżej. Kupujący nie jest upoważniony do dokonywania innych rozporządzeń 
towarem, w szczególności nie może ustanawiać na nim zastawu ani dokonywać jego przewłaszczenia na 
zabezpieczenie. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o utracie lub zajęciu 
towaru lub wierzytelności Kupującego przez osoby trzecie, które już nastąpiło lub może wkrótce nastąpić. 
Wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący. 
10.5. Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę w wykonaniu części lub całości zobowiązania zabezpieczonego 
przez zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej albo Sprzedawcy bądź znane okoliczności, które 
spowodują zagrożenie jego praw, to Sprzedawca może zażądać wydania mu zakupionego towaru bez 
odstąpienia od umowy oraz bez wzywania do zapłaty. Umowa sprzedaży oraz zobowiązania Kupującego 
pozostają w takim przypadku nienaruszone. Jeżeli świadczenie Kupującego stało się niemożliwe wskutek 
okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, to Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty 
kary umownej z tytułu niewykonania umowy przez Kupującego w wysokości 25% wartości towaru wynikającej 
z faktury. Nie wyłącza to jednak prawa Sprzedawcy do żądania naprawienia szkody w wyższej wysokości. 
10.6. Zastrzeżenie własności następuje pod warunkiem zawieszającym, że wraz z całkowitą zapłatą przez 
Kupującego wszystkich zobowiązań ze stosunków gospodarczych ze Sprzedawcą prawo własności 
sprzedanego towaru oraz wierzytelności przeniesione na Sprzedawcę przechodzą niezwłocznie na 
Kupującego. 
 
11. Pozwolenie na przetwarzanie danych. 
Sprzedawca ma prawo do przetwarzania wszelkich danych chronionych prawem dotyczących Kupującego w 
zakresie przewidzianym przepisami odpowiednich ustaw. 
 
12. Miejsce spełnienia świadczenia. Jurysdykcja. Prawo właściwe. 
12.1. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest jego odpowiedni zakład lub magazyn. 
12.2. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z umowy, włącznie z tymi dotyczącymi weksli lub 
czeków, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Sprzedawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Sprzedawca może pozywać Kupującego przed sąd 
powszechny ogólnie właściwy miejscowo dla Kupującego. 
12.3. OWS oraz umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że 
bezwzględnie obowiązujące przepisy innego systemu prawnego stanowią inaczej. Wyłącza się stosowanie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Wiedeń 1980.04.11 
(Dz. U. 1997.45.286). 
13. Częściowa nieważność OWS. 
Jeżeli poszczególne postanowienia OWS staną się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, ważność pozostałych 
postanowień OWS pozostaje nienaruszona. Postanowienia nieważne zostaną zastąpione nowymi 
postanowieniami, które najbardziej odpowiadają celowi umowy zamierzonemu przez strony. 


