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§1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych 
Nasze dostawy i usługi podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym  (zwanych dalej również ogólnymi 
warunkami oraz OWH). Ogólne warunki odnoszą się także do przyszłych umów handlowych również pomimo braku 
ponownego do nich odwołania. 
 
§2 Zawarcie umowy 
1. Nasze oferty i cenniki są niezobowiązujące i są podstawą składanych zamówień. Podawane przez nas wielkości i wzory 
określają ogólnie przyjęty (średni) stan roślin. Dopuszcza się jako zgodną z umową dostawę towarów posiadających 
odstępstwa, w szczególności w zakresie formy, koloru, wagi oraz wielkości. 
2. Kontrahent składa zamówienie pisemnie na formularzu bezpośrednio w naszej firmie lub u przedstawiciela firmy.  
Dopuszczalne jest złożenie zamówienia w innej formie, jeśli zostało to ustalone między stronami.  
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie pisemnej drogą listową, emailową lub faxem.  
4. Jeżeli przy zawarciu umowy uzgodniono wpłatę zaliczki, a nie zostanie ona uiszczona w pełnej wysokości, uprawnia nas to 
do odstąpienia od umowy w całości lub w części/częściowo. Odstąpienie rozumiane jest jako wycofanie się z umowy z 
przyczyn leżących po stronie Kontrahenta. 
 
§3 Wynagrodzenie 
1. Proponowane przez nas ceny (w tym cenniki) obowiązują w ciągu 30 dni od daty ich przekazania do wiadomości 
Kontrahenta, o ile nie ustalono inaczej.   
2. Podane przez nas ceny są cenami netto, o ile nie ustalono inaczej, bez dodatkowych obniżek oraz skonta i nie obejmują 
kosztów opakowania, przeładunku, przewozu, ceł, kontroli jakości i pozostałych kosztów włącznie z ustawowym podatkiem 
VAT. Strony mogą uzgodnić pisemnie inaczej.  
3. W razie istotnej zmiany czynników mających wpływ na ceny, takich jak koszty personalne i surowcowe, warunki sprzedaży, 
zmiany kursowe itp., w okresie między zawarciem umowy a wyznaczonym lub rzeczywistym terminem dostawy, jesteśmy 
uprawnieni do żądania od naszego Kontrahenta dostosowania wysokości ceny do zmienionych warunków, a jeśli w tym 
zakresie nie zostanie w ciągu 14 dni osiągnięte porozumienie, to mamy prawo do odstąpienia od umowy.  
4. Wynagrodzenie płatne jest bez jakichkolwiek potrąceń.  
5. Jeżeli Kontrahent spóźnia się z płatnościᶏ należności lub jej części, jesteśmy uprawnieni do naliczenia ustawowych odsetek, 
wstrzymania lub anulowania świadczeń dotkniętych brakiem płatności, jak również innych zamówień wobec takiego 
Kontrahenta, do momentu dokonania płatności. Jeśli płatność nie nastąpi w wyznaczonym przez nas terminie dodatkowym, 
uprawnieni jesteśmy do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących całkowicie po stronie Kontrahenta.  
 
§4 Dostawa, terminy dostawy 
1. Ustalony przez Strony termin dostawy ma charakter orientacyjny, ponieważ ostateczny termin dostawy uwarunkowany jest 
rozwojem zamówionych roślin. Dlatego dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony, względnie ustalony z odbiorcą 
telefonicznie lub drogą emailową. 
2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od nas i na tyle poważnych, że dostawa 
zamówionego towaru lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwa, lub będą połączone z nadmiernymi trudnościami z 
przyczyn niezależnych od nas, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Kontrahentowi nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia odszkodowawcze.   
3. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw oraz innych świadczeń na rzecz Kontrahenta w częściach (partiami). Kontrahent 
ma obowiązek odebrania takiej dostawy. Jeżeli Kontrahent będzie zwlekał z odbiorem świadczenia, to ma obowiązek 
naprawienia powstałej w ten sposób szkody, w szczególności zrekompensowania naszych dodatkowych wydatków i nakładów.  
4. Jeżeli dostawa ulegnie opóźnieniu na życzenie lub z winy Kontrahenta, to towar będzie składowany na jego koszt i ryzyko. W 
takiej sytuacji wszelkie skutki wydania towaru następują z chwilą zgłoszenia Kontrahentowi gotowości do wysyłki towaru. 
 
§5 Opakowania 
1. Opakowania jednorazowego użytku wkalkulowane są w wynagrodzenie, a zwroty nie będą przyjmowane.  
2. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli nie zostaną doliczone Kontrahentowi wyraźnie do ceny, pozostają naszą własnością. 
W takim przypadku Kontrahent ma obowiązek odesłać nam te opakowania w ciągu 30 dni na własny koszt i w należytym 
stanie. Jeżeli wyraźnie uzgodniony został odbiór opakowań od Kontrahenta, to ma on obowiązek przechować te opakowania 
bezpłatnie, a w uzgodnionym terminie przygotować je do odbioru w należytym stanie. 
3. Europalety, kontenery i podobne opakowania dla celów transportowych będą wymieniane w sposób zwyczajowo przyjęty w 
stosunkach handlowych. Jeśli przy dostawie towaru, opakowania te nie zostaną przekazane na wymianę w takiej samej ilości i 
jakości, to jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłat za nieprzekazane na wymianę opakowania. 
 
§6 Wady i warunki reklamacji 
1. Jeżeli wystąpią wady towaru, za które ponosimy odpowiedzialność, to dostarczymy towar zastępczy. Jeśli nie nastąpi to w 
odpowiednim terminie, lub z innych przyczyn się nie powiedzie, Kontrahent może według własnego uznania żądać obniżenia 
ceny lub odstąpić od umowy. Przewidziane w niniejszym punkcie prawo Kontrahenta do odstąpienia od umowy nie może być 
realizowane w przypadku wad nieistotnych. 
2. Kontrahent ma obowiązek sprawdzić zgodność towaru z umową natychmiast po dostawie i bezzwłocznie zgłosić wszelkie 
widoczne wady. Pozostałe wady należy zgłosić niezwłocznie po ich odkryciu w formie pisemnej, nie później jednak niż w 
terminie 2 dni od dokonania dostawy. W innym przypadku towar uznaje się za niewadliwy.  Reklamacja telefoniczna musi 
zostać potwierdzona pisemnie (listownie, faxem lub emailem) w wyżej wskazanym terminie.  
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za dalszy wzrost roślin ani nie gwarantujemy tożsamości odmianowej roślin zawartych 
wewnątrz opakowania – mamy prawo dostarczenia podobnej odmiany zamówionej rośliny, chyba że wyraźnie ustalono 
inaczej. W szczególności nie odpowiadamy za dalszy rozwój roślin po wysadzeniu jak i za ilość uzyskanych plonów.  
 
§7 Ograniczenie odpowiedzialności 
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wykluczamy naszą odpowiedzialność jak i odpowiedzialność osób 
wykonujących nasze zobowiązania za naruszenie umowy wynikające z winy nieumyślnej. Nasza odpowiedzialność ograniczona 



jest w każdym przypadku do wartości zamówienia (przedmiotu dostawy), którego ona dotyczy. W szczególności nie obejmuje 
ona szkód pośrednich, ani utraconych korzyści. 
 
§8 Zastrzeżenie własności 
1. Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu  wypełnienia wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń, do 
których Kontrahent jest względem nas zobowiązany.  
2. Kontrahent jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży objętego zastrzeżeniem własności towaru, zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki i w sposób ogólnie przyjęty w obrocie, o ile nie zalega z płatnościami. Jednakże obciążanie takiego 
towaru zastawem lub czynienie z niego przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedopuszczalne. Roszczenia 
powstałe z tytułu dalszej sprzedaży lub wynikające z innych powodów (włącznie z ubezpieczeniem, czynami niedozwolonymi), 
a odnoszące się do objętego zastrzeżeniem własności towaru, zostają scedowane na zabezpieczenie na naszą rzecz przez 
Kontrahenta do wysokości naszej wierzytelności, a jednocześnie upoważniamy Kontrahenta do realizowania tych 
wierzytelności w jego własnym imieniu. To upoważnienie może zostać odwołane jedynie w sytuacji, gdy Kontrahent nie spełnia 
należycie obowiązku spłaty zobowiązań. 
3. W przypadku naruszenia obowiązków przez Kontrahenta, w szczególności w zakresie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia, 
jesteśmy upoważnieni, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do żądania wydania nam przedmiotu naszej 
własności i/lub odstąpienia od umowy. Kontrahent ma obowiązek wydania tego przedmiotu.  
 
§9 Postanowienia pozostałe 
1. Wszelkie spory wynikające z umów, w tym także spory co do ważności tych umów w całości bądź w części, do których 
zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. 
2. Zmiany i uzupełnienia powyższych Ogólnych Warunków Umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Umowy zawierane z nami przez Kontrahentów podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,  również w przypadku, gdy Kontrahent ma siedzibę za granicą. 


