
Ogólne warunki sprzedaży

1. Zamówienie musi mieć formę pisemną (e-mail, list) lub telefoniczną. Zamówienie
może być zrealizowane w zakładzie  sprzedającego lub wysłane na adres wskazany
przez kupującego.

2. Sprzedający pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia wraz z niniejszymi warunkami
sprzedaży.   Kupujący  ma  obowiązek  odesłania  potwierdzonej  kopii  przyjęcia
zamówienia i dotrzymania warunków płatności, aby zamówienie było zrealizowane w
terminie.

3. Anulowanie  złożonego  i  potwierdzonego  zamówienia  możliwe  jest  pod  rygorem
nieważności tylko  w formie pisemnego porozumienia.  

4. Ewentualne  zmiany  w  zamówieniu  możliwe  są  tylko  w  formie  pisemnego
porozumienia, w przypadku zmiany produktu,  odmiany 30  dni przed wysiewem.

5. Strony uzgadniają, iż zamówienie uważa się za zrealizowane w terminie, jeżeli rośliny
opuszczą zakład sprzedającego 7 dni przed, bądź 7 dni po potwierdzonym terminie
realizacji. Zamówiony towar Sprzedający może wydawać partiami.

6. Jeśli Strony nie postanowią inaczej dostawy realizuje się transportem Sprzedającego
(z zastrzeżeniem dalszych zapisów).  Przy zamówieniach poniżej 3000,00 zł netto i
przy  odległości  powyżej  60  km od  zakładu  Sprzedającego,   koszty  dostawy
pokrywa Kupujący.

7. Siła wyższa w tym także nadzwyczajne  warunki atmosferyczne zwalniają Sprzedawcę
z dotrzymania terminu dostawy  oraz roszczeń odszkodowawczych.

8. Jeżeli  przewidziany  przez  Sprzedającego  termin  dostawy  będzie  późniejszy  niż
zaproponowany przez Kupującego Sprzedający  powiadomi nabywcę o najbliższym
możliwym terminie dostawy.

9. Jeżeli  opóźnienie  terminu  dostawy  jest  wywołane  przyczynami  niezależnymi  od
Sprzedającego,  Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

10. Wszystkie proponowane ceny są cenami netto.
11. Należność  za  zamówioną  sadzonkę  jest  płatna  gotówką  w  kasie  siedziby  firmy

Sprzedawcy,  przelewem na  rachunek  bankowy Sprzedawcy  lub  też  do  rąk  osoby
upoważnionej przez Sprzedawcę przy dostawie roślin. Termin płatności wynosi 15 dni
od  otrzymania towaru.  W przypadku gdy Odbiorca zalega z płatnościami wobec
Sprzedawcy,  płatność  za  kolejne  zamówienia  musi  zostać  dokonana  przed
dostawą. Sprzedawca  ma  prawo  wstrzymać  lub  odmówić  dostawy  zamówionego
towaru w  przypadku  gdy  Odbiorca  posiada  wobec  Dostawcy  nieuregulowane
zobowiązania.  Niedostosowanie  się  do   terminu  płatności  15  dniowego
spowoduje  automatyczne  naliczenie  odsetek  w  wysokości  12%  wartości
zobowiązania.      Jednocześnie w razie nieuregulowania należności we wskazanym
terminie sprawa zostaje skierowana na drogę sądową. 

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości
min.70% wartości zamówienia,  Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy w przypadku braku zaliczki.

13. W  przypadku  półproduktu,  ostateczną  datę  odbioru  półproduktu  ustala  kierownik
produkcji. Pozostawienie półproduktu na życzenie klienta w siedzibie sprzedającego
na kolejne dni, płatne 0,40 zł/dzień za kostkę.

14. Za wschody nasion powierzonych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
15. W  przypadku  słabego  kiełkowania  nasion  powierzonych,  Kupujący  pokrywa  koszt

zużycia materiałów (kostka, paluszek).
16. Kwota  zobowiązania  przy  nasionach  powierzonych  naliczana  jest  za  ilość,  która

wyjechała do Kupującego.



17. Kwota  zobowiązania  przy  nasionach  z  magazynu  liczona  jest  od  ilości  docelowej
zamawianej przez Kupującego.

18. Naddatki przy nasionach z magazynu do rozsady szklarniowej wynoszą 1%, do
rozsady  gruntowej  5%-10%.  Przy  nasionach  powierzonych  naddatku  nie
uwzględniamy.

19. Kupujący  zobowiązany  jest  do  kontroli  ilości  i  jakości  przyjętych  opakowań
zwrotnych(wózki transportowe, tacki, skrzynki)  Oddawane opakowania powinny być
przeliczone  i  ułożone  w  sposób  umożliwiający  osobie  odbierającej  przeliczenie  i
ocenienie stanu opakowań. 
Za niezwrócone opakowania będzie wystawiony dokument obciążający.

20. Reklamacje co do niezgodności jakości, czy ilości dostarczonych roślin, oraz co
do  ewentualnych  wad  roślin    Kupujący  zobowiązany  jest  zgłosić
Sprzedającemu w dni odbioru na piśmie w ciągu 3 dni od daty odbioru,  pod
rygorem utraty praw.

21. Reklamacja  musi  być  udokumentowana  w  sposób  nie  budzący  zastrzeżeń
Sprzedającego  lub  niezależnego  rzeczoznawcy.  W  przypadku  uwzględnienia
reklamacji Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości
roślin,  wynikającej  z  dowodu  dostawy.  Sprzedający  nie  ponosi  dalszej
odpowiedzialności  z  tytułu  nakładów poniesionych  przez  Kupującego  i  utraconych
przez  niego  korzyści.  Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności,  jeżeli  Kupujący
prowadzi  uprawę  niezgodnie  z  zasadami  prawidłowej  produkcji  warzywniczej,  lub
wystąpiła  siła  wyższa.  Nie  ponosi  też  odpowiedzialności  za  dalszy  wzrost  roślin
ponieważ nie ma wpływu na czynniki zewnętrzne od niego niezależne i niepodlegające
jego kontroli. Wszelkie porady oraz pomoc udzielana przez Sprzedającego następuje
z dobrej woli, zgodnie z możliwościami i  posiadaną wiedzą, lecz bez przejmowania
odpowiedzialności.

22. Minimalna wartość zamówienia: grunt 2000 sztuk , szklarnia 200 sztuk.


