
 

Ogólne warunki handlowe Sprzedawcy obowiązujące w : 

 

Gospodarstwie Szkółkarskim Jan Ciepłucha 

Gospodarstwie Szkółkarskim Anna Ciepłucha-Kowalska 

Gospodarstwie Szkółkarskim Ciepłucha – Krzysztof Kowalski 

 

Zasady ogólne: 

1. Niniejsze warunki są integralną częścią wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę, w tym umów sprzedaży, dostaw, kontraktów, uzgodnień 
i ofert. Obowiązują z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego lub wystawienia rachunku, co podpisem na zamówieniu 

lub fakturze potwierdza Kupujący. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Zamówienia materiału szkółkarskiego mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Zamówienia są realizowane                 

w kolejności daty wpływu. 
 

Oferty i zawieranie umów: 

1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

3. Zamówienia składane Sprzedawcy nabierają mocy prawnej z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę.  

4. W celu zakupu materiału szkółkarskiego dopuszcza się: 
    - zawieranie umów, w których będą określone zasady współpracy, 

       - przedpłatę, 

 

Warunki składania zamówień: 

1. Tylko ZAMÓWIENIE podpisane i przesłane skanem, faxem  lub pocztą tradycyjną do Sprzedającego wiązać będzie obie strony umowy. 

2. Każdy klient składający w danym sezonie zamówienia na łączną kwotę przekraczającą:  
- 30 000,00 zł na materiał szkółkarski, 

- 10 000,00 zł na borówkę amerykańską, 

zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 30 % wartości zamówionego towaru. Zadatek płatny jest gotówką lub na rachunek bankowy  
podany przez Sprzedającego na druku zamówienia w ciągu 7 dni  roboczych od daty złożenia zamówienia. 

3. Zadatek ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub nie wykonania umowy przez Kupującego                   

(brak zapłaty za zamówiony towar), zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 k.c.), chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na rezygnację Kupującego           
ze złożonego zamówienia towaru. 

4. Klęski żywiołowe tj. susza, mróz, grad lub też inne nieprzewidziane  i niezawinione okoliczności (siła wyższa) nie stanowią niewykonania umowy 

przez Sprzedającego, który nie będzie zobowiązany do zwrotu zadatku  w podwójnej wysokości. 
5. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, wymaga pisemnej lub e-mailowej zgody Sprzedającego. 

6. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru bez wymaganej zgody Sprzedającego nie wywołuje skutków zmiany umowy, tj. Kupujący 

zobowiązany jest do odebrania całego zamówienia w umówionym terminie   i zapłaty ceny. 
7. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, za zgodą Sprzedającego powoduje zmianę umowy w zakresie ilości, rodzaju i ceny,  a uiszczony 

zadatek podlega zarachowaniu na poczet ceny. 

8. Nieodebranie towaru w umówionym terminie i brak zapłaty, upoważnia Sprzedawcę wg jego wyboru do żądania zapłaty i odbioru towaru przez 
Kupującego albo do skorzystania  z uprawnień przewidzianych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży tj. wykonanie umowy - pkt.6.  

 

Ceny: 

1. Ceny za sprzedawane towary podane są w Cenniku. 

2. Podane w Cenniku ceny są cenami netto. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu. 
4. Ceny materiału szkółkarskiego nie zawierają w sobie kosztów transportu,  w przypadku sprzedaży poza teren Polski. 

5. Cennik ma moc obowiązującą do chwili wydania nowego Cennika. 

6. Ceny hurtowe obowiązują przy zakupie materiału szkółkarskiego za kwotę co najmniej 500,00 zł oraz minimum 5 sztuk z jednej odmiany. 
7. Klienci wystawiający faktury VAT RR otrzymują dowód dostawy.  Ceny podane w dowodzie dostawy są cenami netto, do których należy doliczyć 

podatek VAT (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  i usług).  

 

Rabaty: 

1. Rabaty dotyczą tylko dorosłego materiału szkółkarskiego. Wysokość rabatu obliczana jest na podstawie wartości zamówień z roku bieżącego               

lub poprzedniego. 
2. Wysokość rabatu:  

5%   - przy zakupie za kwotę 2000-5000 zł 

10% - przy zakupie za kwotę 5000-10000 zł 
15% - przy zakupie za powyżej 10000 zł 

oraz dodatkowo 

2%   - za płatność gotówką lub przedpłatę przelewem  
5%   - za własny transport dla zamówień krajowych 

 

Zapłata: 

1. Przed realizacją zamówienia wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. 

2. W przypadku sprzedaży na terenie Polski dopuszcza się zapłatę:    
         - gotówką w chwili dostarczenia lub odebrania towaru.      

              - przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku. W przypadku pierwszej transakcji obowiązuje wyłącznie płatność gotówką                      

w  chwili dostarczenia lub odebrania towaru. 
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak również osoby fizyczne 

nie posiadające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, chcące uzyskać zwłokę w płatności, przedstawiają do wglądu  następujące 

dokumenty: 
- dowód osobisty, 

- wypis z ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli prowadzą działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) 

4. Klienci będący spółkami prawa handlowego, w celu uzyskania zwłoki w płatności, przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: 
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

- numer NIP 

- REGON,  
5. W przypadku uchybienia terminowi płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek  ustawowych za opóźnienie.  

6. Niedotrzymanie warunków płatności lub zaistnienie okoliczności, które budzą wątpliwość co do wypłacalności i rzetelności Kupującego, skutkują 

natychmiastową wymagalnością wszystkich należności. W takim przypadku Sprzedawca może odstąpić od nie zrealizowanych jeszcze umów. 
 

 

 



 

Wykonanie umowy: 

1. W przypadku klęsk żywiołowych, jak np. susza, mróz, grad  lub też innych nieprzewidzianych i niezawinionych okoliczności (siła wyższa), termin 
dostawy zostaje przedłużony  o czas trwania utrudnienia. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych okoliczności dostawa stanie się niemożliwa, 

wówczas Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Kupujący nie może dochodzić z tego tytułu odszkodowania.  

2. Uzgodnione umownie terminy dostawy obowiązują jako przybliżone.  
3. W przypadku wyczerpania towaru danej odmiany, wykonanie zlecenia przez Sprzedawcę dokonane będzie także poprzez zastąpienie brakujących 

odmian i sortowań, innymi  o podobnych parametrach, o ile Kupujący w formie pisemnej tego wyraźnie nie zabroni. 

4. W przypadku zamówienia towaru z dostawą, którego ilość nie powoduje całkowitego obłożenia samochodu dostawczego,  
Sprzedawca połączy zamówienia pochodzące od różnych kupujących i wyśle je łącznie w momencie uzyskania całkowitego obłożenia samochodu 

dostawczego, co może skutkować pewnym opóźnieniem dostawy. 

5. Jeżeli Kupujący, który nie zapłacił ceny, nie odbierze towaru w umówionym terminie, Sprzedawca bez wcześniejszego wzywania 
do odbioru, może sprzedać towar osobie trzeciej po dowolnie ustalonej cenie. 

6. Jeżeli Kupujący, który zapłacił cenę, nie odebrał towaru w umówionym terminie, zobowiązany jest do zapłaty kosztów przechowywania towaru. 
Sprzedawca może również sprzedać rzecz zamówioną przez Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin    

do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo, że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby 

szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego (art. 551 § 2 k.c.) 
 

Zastrzeżenie własności: 

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego.  
2. Od momentu wydania towaru na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży. 

3. Sprzedawca nie traci prawa własności do zastrzeżonego towaru poprzez fakt, że Kupujący po dokonanej sprzedaży dołuje lub posadzi dostarczone 

rośliny (towar) na swoim lub obcym terenie. Zastrzeżony towar należy magazynować, dołować lub posadzić oddzielnie od pozostałych roślin                  
i oznaczyć go przy tym w taki sposób, by był on rozpoznawalny jako pochodzący od Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek nieodpłatnie 

pielęgnować zastrzeżony towar. Należą do tego zwłaszcza: poprawne magazynowanie, sadzenie, nawożenie  i nawadnianie. 

4. Jeżeli Kupujący sprzeda zastrzeżony towar po obróbce, połączeniu lub wymieszaniu z innym, nie należącym do Sprzedawcy towarem, wówczas 
przysługuje Sprzedawcy udział we współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do pozostałego towaru poddanego 

obróbce w momencie obróbki, połączenia lub wymieszania. (art. 193 § 1 k.c.) 

5. W razie braku zapłaty ceny w umówionym terminie Sprzedawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania przedmiotu sprzedaży. 
6. W razie odebrania przedmiotu sprzedaży od Kupującego (z uwagi na niezapłacenie ceny), Sprzedawca może domagać się stosownego 

wynagrodzenia za obniżenie wartości lub uszkodzenia. 

 

Wzory i wymiary: 

1. Wzory towarów pokazują przeciętne właściwości. Podane wymiary towarów są podawane w przybliżeniu. Dopuszczalne są odchylenia                          

od zaprezentowanych wzorów.  
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za żywotność i zdrowotność roślin w momencie sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak 

owocowania. 

3. Sprzedawca w wyniku braku wpływu na czynniki przyrodnicze oraz niezwiązane z nimi predyspozycje Kupującego tj. brak umiejętności uprawy  
i pielęgnacji zakupionego materiału roślinnego, nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się rośliny, a także jej wzrost, rozwój i owocowanie.  

 

Dostawa: 

1. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie, gdy towar opuści teren Gospodarstwa Sprzedawcy lub zostanie załadowany na środek 

transportu Kupującego. 

2. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane wyłącznie na wyraźne życzenie Kupującego i na jego koszt. 

 

Gwarancja: 

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na okres roku od dnia dostawy, tj. odpowiada za żywotność  i zdrowotność roślin w momencie sprzedaży. 
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego postępowania z roślinami. Za niewłaściwe postępowanie przyjmuje się w szczególności , 

nieodpowiedni dobór podłoża, niewłaściwe podlewanie, źle dobrane stanowisko sprzeczne z wymaganiami uprawowymi dla danej rośliny. 

3. Gwarancja nie obejmuje roślin, które zostały uszkodzone, zniszczone na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych mających wpływ         
na żywotność roślin, typu: mróz, susza, grad, powódź i inne.  

4. Zapis pkt 2 Wzorów i wymiarów stosuje się odpowiednio. 

 

Reklamacje: 

1. Ewentualne wady sprzedanego towaru objęte gwarancją należy reklamować niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 21 dni od dnia dostawy. 

Zauważone wady należy podać Sprzedawcy w formie pisemnej załączając dokumentację zdjęciową.  
2. W razie stwierdzenia wady Kupujący ma prawo według własnego wyboru, domagać się wymiany rzeczy na wolną od wady lub inną 

w tej samej cenie, a gdy żądanie to nie jest możliwe do spełnienia zwrotu zapłaconej ceny. 

3. Wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, Kupujący powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji           
lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w 

miejscu, w którym rzecz znajduje się w chwili ujawnienia wady. (art. 580 § 1 k.c.). 

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru, jak również jeżeli Kupujący towar 
wyrzucił bądź zutylizował - w takim przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona. 

5. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru przez Kupującego z tzw. „zastrzeżeniem”. 

6. Z chwilą dokonania dalszej sprzedaży towaru przez Kupującego traci on  prawo zgłaszania reklamacji względem Sprzedawcy, a Sprzedawca 
zwolniony jest z odpowiedzialności za sprzedany towar.  Złożenie reklamacji nie unieważnia odbioru, ani obowiązku zapłaty za zakupiony towar, 

zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie sprzedaży. 
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca ponosi, wobec Kupującego odpowiedzialność w zakresie 

poniesionej przez Klienta straty z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych w postanowieniach dotyczących 
GWARANCJI. 

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. 

 

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu: 

1. Miejscem  wykonania  zobowiązania jest  Konstantynów  Łódzki lub Rzesznikowo gmina Rymań. 

2. Strony dążyć będą do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, w razie braku porozumienia sądem właściwym do ich rozpoznania  będzie  
sąd właściwy dla  siedziby Sprzedawcy. 

3. Ogólne warunki handlowe zostały sporządzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim . W kwestiach spornych wiążącą jest polska wersja 

językowa. 
4. Pierwszeństwo polskiej wersji językowej obowiązuje również przy sporządzanych umowach, kontraktach i zamówieniach, chyba że strony 

zadecydują inaczej.  

5. Prawem właściwym jest prawo polskie. 


