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REGULAMIN SPRZEDAŻY 

FIRMY AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Z DNIA 02.01.2020r. 

 

1. Postanowienia wstępne:  

1.1. Niniejszy Regulamin sprzedaży wraz z Zamówieniem określa warunki, na jakich firma AGROAS sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Nowej Wsi 

Małej 27B, 49-200 Grodków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000820223, NIP: 7530010984:, REGON: 530549632 (zwana dalej „Sprzedającym”) sprzedaje 

produkty wymienione w tymże Zamówieniu podmiotowi składającemu to Zamówienie (zwanemu dalej „Zamawiającym”).  

1.2. Regulaminu sprzedaży nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów.  

1.3. Zawarcie danej umowy sprzedaży następuje wskutek złożenia Zamówienia przez Zamawiającego i jego zaakceptowania przez 

Sprzedającego.  

2. Realizacja: 

2.1. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Sprzedający według wewnętrznych przepisów obowiązujących w spółce dotyczących oceny ryzyka 

sprzedaży w odroczonym terminie płatności (Kredyt Kupiecki), oszacował ryzyko zdolności do spłaty zobowiązań wykorzystując i 

przetwarzając dane wrażliwe Zamawiającego.  

2.2. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Sprzedający według własnego uznania mógł powierzyć realizację Zamówienia w części lub w 

całości osobie trzeciej (lub osobom trzecim).  

3. Ilość, jakość produktów: 

3.1. Sprzedający oświadcza, że produkty w chwili ich dostawy do Zamawiającego będą spełniały minimalne wymogi określone w  

odpowiednich specyfikacjach/etykietach dotyczących danych produktów – o ile takowe będą istniały. Zamawiający oświadcza, że 

dokładnie zapoznał się z charakterystyką zamawianych przez  siebie produktów oraz w pełni ją akceptuje.  

3.2. Jeżeli produkty w chwili dostawy nie będą spełniały wymogów ilościowych lub jakościowych, Sprzedający zobowiązuje się według 

własnego uznania do bezpłatnej wymiany niepełnowartościowych produktów lub obniżenia ceny odpowiednio do uszczerbku jakości 

lub brakującej ilości. Zamawiającemu nie przysługują inne uprawnienia z tytułu braku spełniania przez produkty wymogów ilościowych 

lub jakościowych, a w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi - w pełnym zakresie 

dopuszczalnym przez prawo.  

3.3. Dostawa produktów w nadwyżce lub braku w zakresie nieprzekraczającym 10% ilości/wagi produktów zamówionych będzie traktowana 

przez strony jako właściwe wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie będzie w szczególności uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy, 

o której mowa w zdaniu poprzednim, lecz  będzie on zobowiązany do zapłaty za faktycznie dostarczoną ilość produktów zgodnie z ceną 

ustaloną w Zamówieniu. Zobowiązanie Sprzedającego do dostawy Zamawiającemu ilości produktów wymienionych w Zamówieniu 

wygasa z chwilą dostarczenia ustalonej ilości produktów z uwzględnieniem powyższej tolerancji +/-10%.  

4. Odbiór ilościowy i jakościowy: 

4.1. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie wszystkich produktów z chwilą ich dostawy. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić 

w szczególności opakowania, ich nienaruszalność i dobry stan, a także ilość dostarczonych produktów. 

4.2. Podpisując bez zastrzeżeń dokument „WZ” i/lub fakturę Zamawiający potwierdza odbiór dostarczonych produktów bez zastrzeżeń w 

zakresie ich jakości oraz ilości. 

5. Własność, odpowiedzialność, ryzyko przekazania produktów: 

5.1. Ryzyko związane z produktami przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich dostawy, zgodnie z warunkami dostawy oraz przy 

uwzględnieniu punktów 6.1 i 6.2 niniejszego Regulaminu sprzedaży.  

5.2. Sprzedający pozostaje właścicielem produktów do chwili pełnej zapłaty przez Zamawiającego ceny za te produkty. 

6. Warunki dostawy: 

6.1. Dostawa produktów będzie realizowana do miejsca i na warunkach określonych w Zamówieniu. Dostawę uważa się za zrealizowaną z 

chwilą udostępnienia Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi produktów w celu ich rozładunku. Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania rozładunku we własnym zakresie i w tym celu powinien zapewnić on obecność wykwalifikowanego personelu, 

odpowiedniego sprzętu oraz wszelkiej pomocy umożliwiającej rozładunek produktów w miejscu dostawy.  

6.2. Jeżeli strony uzgodniły, że produkty mają być odebrane z magazynu Sprzedającego, dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą 

udostępnienia produktów Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi do załadunku.  

6.3. Zamawiający oświadcza, że wszelkie osoby, które będą odbierały produkty w imieniu Zamawiającego, są jednocześnie upoważnione do 

podpisywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokumentów „WZ”, faktur oraz innych dokumentów związanych z dostawą.   

6.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego (w tym za straty w uprawach lub wydatki na zakup produktów u 

innych podmiotów) spowodowane niedotrzymaniem terminu dostawy produktów, chyba że niedotrzymanie terminu dostawy nastąpiło 

z winy umyślnej Sprzedającego.  
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6.5. Termin odbioru/dostawy określony w Zamówieniu zastrzeżony jest na korzyść Sprzedającego. Sprzedający może realizować dostawy w 

przedziale czasowym określonym w Zamówieniu całościowo lub cząstkowo – według swojego uznania.  

6.6. Zamawiający zobowiązuje się pozostawać w gotowości do odbioru produktów w przedziale czasowym określonym w Zamówieniu. 

Zamawiający albo jego upoważniony przedstawiciel powinien być obecny w miejscu dostawy i odebrać produkty w konkretnym dniu i 

godzinie uzgodnionym przez strony lub wyznaczonym przez Sprzedającego w drodze informacji przekazanej ustnie (w tym 

telefonicznie), mailem lub pisemnie.   

6.7. Jeżeli Zamówienie nie zostanie zrealizowane w całości lub w części przed dniem poprzedzającym końcowy termin odbioru/dostawy, 

Zamawiający ma obowiązek wezwać Sprzedającego mailem lub pisemnie do dokonania dostawy produktów przed upływem terminu 

końcowego oraz podać dokładny czas, w którym Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel będzie obecny w celu odbioru 

produktów. W razie braku dopełnienia powyższego obowiązku przyjmuje się, że odpowiedzialność za niezrealizowanie Zamówienia w 

terminie obciąża Zamawiającego.     

6.8. W przypadku, gdy Zamawiający dopuści się opóźnienia w rozładunku produktów dostarczonych przez Sprzedającego przekraczającego 

3 godziny licząc od ustalonej godziny odbioru/dostawy, Zamawiający zapłaci Sprzedającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę 

takiego opóźnienia w wysokości: a) 150 zł – w przypadku realizowania dostawy samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

t; b) 250 zł – w przypadku realizowania dostawy samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 24 t; c) 350 zł – w przypadku 

realizowania dostawy samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 t.  

6.9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że terminowy odbiór zamówionych produktów ma dla Sprzedającego zasadnicze znaczenie.  

6.10. W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego całości lub części produktów w przewidzianym terminie, Zamawiający zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 20% ceny nieodebranych produktów. Zapłata powyższej kary 

umownej powinna nastąpić w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty tej kary.  

7. Płatność, cena sprzedaży: 

7.1. Cena za produkty oraz termin płatności określone są w Zamówieniu.  

7.2. Ewentualny wzrost stawek podatkowych lub celnych obciąża Zamawiającego. W związku z powyższym cena może ulec odpowiedniemu 

podwyższeniu w razie wzrostu stawek podatkowych lub celnych w trakcie realizacji umowy.  

7.3. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.  

7.4. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania płatności w drodze potrącenia.   

7.5. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia w razie zalegania przez  Zamawiającego z jakimikolwiek płatnościami na 

rzecz Sprzedającego. W powyższej sytuacji odpowiedzialność za niezrealizowanie Zamówienia w terminie będzie obciążać 

Zamawiającego.  

7.6. W przypadku, gdy Zamawiający będzie się opóźniał z zapłatą jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedającego wynikającej z danej umowy 

zawartej na podstawie Zamówienia, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy w całości lub w części, bez 

konieczności wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do zapłaty zaległości. Powyższe prawo odstąpienia może zostać 

wykonane przez Sprzedającego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy. 

8. Postanowienia dodatkowe:  

8.1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszym Regulaminie sprzedaży nie pokryją pełnej szkody poniesionej przez Sprzedającego, ma on 

prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

8.2. W sprawach nieuregulowanych w Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie sprzedaży zastosowanie będą miały przepisy prawa 

cywilnego, w tym Kodeksu Cywilnego.  

8.3. Wszelkie spory wynikłe z Zamówienia i niniejszego Regulaminu sprzedaży będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla 

siedziby Sprzedającego.  

8.4. Osoby podpisujące Zamówienie oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczenia woli w imieniu Strony, którą 

reprezentują, ze skutkiem prawnym dla tej Strony, a umocowanie to nie wygasło w dniu podpisania Zamówienia.  

8.5. Złożenie i potwierdzenie Zamówienia, jak również jego zmiany lub uzupełniania, mogą dokonywane w formie pisemnej, a także za 

pomocą oświadczeń składanych w drodze mailowej.  

8.6. Niniejszy Regulamin sprzedaży ma moc nadrzędną nad wszelkimi warunkami zaproponowanymi przez Zamawiającego w jakimkolwiek 

piśmie lub w inny sposób.  

8.7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu sprzedaży uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe 

postanowienia Regulaminu sprzedaży pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W przypadku uznania 

jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu sprzedaży za nieważne lub prawnie wadliwe przyjmuje się, że w miejsce postanowienia 

uznanego za nieważne lub prawnie wadliwe wchodzi postanowienie odpowiednio ważne lub niewadliwe, o treści jak najbardziej 

zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne lub prawnie wadliwe. 

8.8. Niniejszy Regulamin sprzedaży ma zastosowanie do umów zawartych na podstawie Zamówień złożonych po dniu 02.01.2020r.  

8.9. Ewentualny nowy regulamin sprzedaży albo zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu sprzedaży nie będą miały zastosowania  

do umów zawartych za podstawie Zamówień złożonych przed wprowadzeniem nowego regulaminu sprzedaży albo zmian lub 

uzupełnień do niniejszego Regulaminu sprzedaży.  

 

 

 


