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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
GOSPODARSTWO ROLNE MARTA DĄBROWSKA
(nazwa handlowa: AGRONOM BERRIES GROUP)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw określają zasady zawierania umów
sprzedaży materiału roślinnego w najszerszym tego słowa znaczeniu
(zwanego dalej towarem lub produktem) oferowanego przez
Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska z siedzibą w 21-200 Parczew,
Jasionka 87 , NIP 539-109-22-61 (zwanego dalej Sprzedającym).
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej również „OWSiD”,
stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z
Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska.
3. Warunki kupującego nie mają zastosowania, chyba że na piśmie
uzgodniono inaczej
4. Złożenie zamówienia, jednoznaczne jest z akceptacją niniejszych "OWSiD"
§ 2. Definicje
1. "OWSiD'' - Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
2. ''Sprzedający” - Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska,
Jasionka 87
21-200 Parczew
3. ''Kupujący'' - każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do
Sprzedającego zamówienie, w zakresie zakupu produktów znajdujących się
w ofercie Sprzedawcy.
4. ''Oferta'' - propozycja sprzedaży towaru wraz z dokładnym określeniem
warunków na jakich ta sprzedaż miałaby się odbyć.
5. ''Zamówienie'' - przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające
akceptację oferty i wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy
sprzedaży, tj. rodzaj towaru, ilość, jego cenę.
§ 3. Oferty i zamówienia
1. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, oferta ważna jest maksymalnie
przez okres 30 dni od daty wystawienia.
2. Wszystkie oferty Sprzedającego są bez zobowiązań. Zamówienia i oferty
zaakceptowane przez Kupującego są nieodwołalne.
3. Ofertę uznaje się za zawartą z chwilą pisemnego potwierdzenia oferty
przez kupującego oraz wpłaceniu minimum 15% wartości zamówienia
brutto w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
4. Zamówienia dotyczące sadzonek znajdujących się jeszcze w mateczniku są
przyjmowane tylko na podstawie szacunków Sprzedającego, bez gwarancji
dostaw. W przypadku gdy nie jest on w stanie w całości lub części spełnić
w/w zamówień, Sprzedawca może anulować zamówienie. W tym
przypadku zwraca całość wpłaconej przez Kupującego zaliczki. Sprzedający
nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego.
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5. Jakiekolwiek niepowodzenie uprawy lub częściowe zniszczenie towaru
podczas przechowywania z jakiejkolwiek przyczyny, zwalnia Sprzedającego
z obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych, chyba że spowodowane
zostało to rażącym zaniedbaniem ze strony Sprzedającego.
6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, wpłacona przez
niego zaliczka nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli na skutek takiego odstąpienia produkty nie będą nadawały się do
dalszej sprzedaży, lub będą nadawały się do sprzedaży ale po niższej cenie,
wówczas kupujący odpowiada za wszelkie różnice cenowe oraz inne szkody
poniesione przez Sprzedającego.

§ 4. Ceny i płatności
1. Jeśli nie ustalono inaczej, wszystkie ceny nie zawierają ustawowego
podatku od wartości dodanej (VAT) ani kosztów transportu
2. Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie ceny podane są w polskich złotych.
3. Jeżeli nie ustalono inaczej Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia całości
wartości zamówienia przed odbiorem lub dostawą towaru.
4. Jeżeli Kupujący nie wypełni w terminie swoich zobowiązań płatniczych,
uznany on zostanie w świetle prawa za pozostającego w zwłoce. W takim
przypadku sprzedający ma prawo obciążyć kupującego odsetkami.
5. Kupujący nie ma prawa obniżyć ceny zakupu bądź zawiesić obowiązku
płatności w przypadku zgłoszenia Sprzedającemu reklamacji dotyczącej
dostarczonych produktów.
§ 5. Warunki dostawy
1. Dostawa towaru następuje w momencie odbioru towaru przez Kupującego
lub wskazanego przez niego przewoźnika z magazynu Sprzedającego .
2. Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Sprzedający
może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru
przewoźnika i warunków transportu na koszt Kupującego.
3. Jeżeli Kupujący samodzielnie określa przewoźnika, zobowiązany jest do
wypełnienia wszelkich formalności dotyczących transportu.
4. Od chwili wydania towaru kupującemu lub przewoźnikowi, Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w samym towarze, jak i jego
opakowaniu.
5. Fakturę VAT Sprzedający wyśle niezwłocznie (po wydaniu przewoźnikowi
towaru) listem poleconym na adres siedziby Kupującego.
6. Wszelkie uzgodnione terminy odbioru lub dostawy są tylko orientacyjne.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie.
7. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę otrzymania zamówionych towarów po
uzgodnionym terminie, ryzyko utraty jakości wynikające z dłuższego
okresu przechowywania spoczywa całkowicie na Kupującym.
8. Do chwili otrzymania całkowitej zapłaty, przedmiot dostawy stanowi
własność Sprzedającego.
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§ 6. Gwarancje i reklamacje
1. Sprzedający gwarantuje, że produkty stanowiące przedmiot umowy,
odpowiadać będą wymogom przewidzianym w stosownych przepisach
polskich organów kontrolnych obowiązujących w momencie dostawy.
2. Kupujący może otrzymać od sprzedającego wszelkie informacje dotyczące
uprawy zgodnie z jego najlepszą wiedzą, jednakże z wyłączeniem
jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.
3. Sprzedający nie odpowiada za straty powstałe w wyniku niewłaściwego
obchodzenia się z dostarczonym towarem.
4. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego
sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) niezwłocznie w dniu
ich otrzymania, z dołożeniem należytej staranności.
5. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie
braki ilościowe oraz/lub uszkodzenia towarów muszą być stwierdzone w
formie protokołu w dniu odbioru/dostawy przez osobę upoważnioną w
rozumieniu § 2 pkt 4.2 oraz kierowcę który świadczył usługę transportową.
6. Podpisanie przez osoby upoważnione w rozumieniu § 2 pkt 4.2 dokumentu
WZ oraz/lub dokumentu przewozowego bez dodatkowej adnotacji, stanowi
dla Sprzedającego dowód przyjęcia towaru bez zastrzeżeń ilościowych
oraz/lub uszkodzeń.
7. W przypadku odbioru osobistego towarów z magazynów Sprzedającego
środkami transportu Kupującego, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za braki ilościowe.
8. Reklamacje dotyczące wad ukrytych należy zgłaszać Sprzedającemu
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 5
miesięcy od dnia odbioru.
9. W przypadku złożenia reklamacji, odszkodowanie za szkody poniesione
przez Kupującego wypłacane przez Sprzedającego nie może przekroczyć
wartości faktury za dostarczone produkty, pod warunkiem, że wina leży po
stronie sprzedającego lub dopuścił się on świadomego zaniedbania.
§ 7. Odmiany prawnie chronione
1. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o ochronie prawnej odmian
roślin Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1300 ze zm.) wyhodowane odmiany
mogą podlegać ochronie prawnej w Polsce, w wybranych krajach Unii
Europejskiej lub na terenie całej Unii Europejskiej. Nielegalne rozmnażanie
odmian objętych ochroną prawną jest przestępstwem, za które grozi kara
grzywny (do wysokości 720 tysięcy złotych), ograniczenia wolności, a
nawet kara pozbawienia wolności do jednego roku.
2. Podpisując niniejsze OWSiD Kupujący zobowiązuje się w przypadku
zakupu odmian objętych ochroną prawną, przestrzegać bezwzględnego
zakazu rozmnażania dla potrzeb własnych jak i obrotu bez zgody
właściciela odmiany.
3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Kupujący mimo zakazu prowadzi
reprodukcję zakupionego materiału, to zobowiązany jest on do
udostępnienia i okazania plantacji Sprzedającemu lub/i przedstawicielom
właściwych organów, celem przeprowadzenia kontroli.
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§ 8. Siła wyższa
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez
siłę wyższą.
5. Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub
zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Sprzedającego, bez względu na
to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
§ 9.Postanowienia końcowe
1. Kupujący akceptując niniejsze OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i
w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
2. Kupującemu przysługują wszelkie prawa wynikające z postanowień ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWSiD lub umową, mają
zastosowanie obowiązujące aktualnie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. W przypadku jakiejkolwiek różnicy zdań w sprawie znaczenia i/lub
interpretacji postanowień niniejszych OWSiD, tekst w języku polskim
będzie decydujący i wiążący.

Otrzymałem/-am OWSiD
Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska
i akceptuje jego postanowienia
Data..............
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pieczątka Sprzedającego

