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REGULAMIN 

dotyczący  

sposobu składania zamówień w ramach umów oznaczonych nazwą Kontrakt 
Kredytowy z wykorzystaniem Usługi e-order. 

 

Spółka działająca pod firmą „SOUFFLET AGRO POLSKA” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-285) przy ul. 
Szwajcarskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000430739 (NIP: 7822551391, REGON: 
302164363, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł), (zwana dalej: Sprzedawcą)  w 
niniejszym regulaminie (zwanym dalej: Regulaminem) określa sposób 
składania zamówień w ramach umów oznaczonych nazwą Kontrakt 
Kredytowy z wykorzystaniem usługi e-order (zwanej dalej: Usługą e-
order). 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usługi e-order, 
jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym określa prawa i 
obowiązki Kupującego i Sprzedawcy w tym zakresie. 

2. Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 
2013 r., poz. 1422 ze zm.). 

3. Kupującym jest przedsiębiorca, nie mający przy dokonywanej ze 
Sprzedawcą czynności statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego,  nabywającym na potrzeby prowadzonej przez 
niego działalności rolniczej u Sprzedawcy towary, tj.: nawozy, materiał 
siewny, środki ochrony roślin oraz inne produkty znajdujące się w 
ofercie Sprzedawcy (zwane dalej: Towarami lub Towarem) i który 
zawarł ze Sprzedawcą umowę oznaczoną nazwą Kontrakt Kredytowy. 

4. Regulamin wraz ze stosowanymi  przez Sprzedającego Ogólnymi 
warunkami kupna i sprzedaży z dnia 1 czerwca 2016 r. (zwanych dalej: 
OWKiS ) mają zastosowanie do stosowanych przez Sprzedającego 
umów oznaczonych nazwą Kontrakt Kredytowy. Regulamin, 
uwzględniając treść Kontraktu Kredytowego wraz z OWKiS zawiera 
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dodatkowe postanowienia w zakresie sposobu składania zamówień na 
Towary przez Kupującego, którzy jest zainteresowany korzystaniem ze 
sposobu składania zamówień z wykorzystaniem Usługi e-order. 

 

§ 2 

Indywidualne konto Kupuj ącego (e-order) 

1. Kupujący zainteresowany korzystaniem ze sposobu składania zamówień 
z wykorzystaniem Usługi e-order przy pierwszym logowaniu na 
indywidualne konto Kupującego (e-order) za pośrednictwem strony 
internetowej http://e.soufflet-agro.com potwierdza znajomość treści 
postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na włączenie ich do treści 
danej umowy oznaczonej nazwą Kontrakt Kredytowy (zwanej też dalej: 
danym Kontraktem Kredytowym ). Usługa e-order jest świadczona na 
czas obowiązywania danego Kontraktu Kredytowego. 

2. Indywidualne konto Kupującego (e-order) zostanie utworzone przez 
Sprzedawcę dla Kupującego zainteresowanego skorzystaniem ze 
sposobu składania zamówień z wykorzystaniem Usługi e-order 
niezwłocznie po zawarciu danego Kontraktu Kredytowego.  

3. W związku z utworzeniem indywidualnego konta Kupującego (e-order) 
Sprzedawca nadaje Kupującemu indywidualny login i hasło.  

4. Kupujący może dokonać zmiany hasła do indywidualnego konta 
Kupującego (e-order). Nowe hasło powinno się składać co najmniej z 
ośmiu (8) znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki 
specjalne. 

5. Kupujący zobowiązuje się podejmować wszelkie czynności niezbędne 
do zabezpieczenia dostępu do indywidualnego konta Kupującego (e-
order) przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności 
login i hasło oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. 
Odpowiedzialność za działania osób nieuprawnionych dokonane za 
pośrednictwem indywidualnego konta Kupującego (e-order) w całości 
ponosi Kupujący. 

 

§ 3 

[Składanie zamówień] 

1. Jednym ze sposobów składania zamówień w ramach danego Kontraktu 
Kredytowego jest składanie zamówień z wykorzystaniem Usługi e-
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order. Z wykorzystaniem Usługi e-order zamówienia są składane przez 
Kupującego za pośrednictwem strony internetowej http://e.soufflet-
agro.com po zalogowaniu się na indywidualne konto Kupującego (e-
order).  

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego 
formularza zamówienia dostępnego po zalogowaniu się na indywidualne 
konto Kupującego (e-order). Zamówienie uważa się za złożone z chwilą 
doręczenia Sprzedawcy. W tym zakresie -  zgodnie z postanowieniami 
OWKiS - zamówienie wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę, ale 
wiąże Kupującego od chwili jego doręczenia Sprzedawcy niezależnie od 
sposobu doręczenia Sprzedawcy oraz jego potwierdzenia przez 
Sprzedawcę. Dany kontrakt zostaje zawarty w chwili dokonania 
potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z 
postanowieniami ust. 2.4. OWKiS, w tym z uwzględnieniem 
postanowień ust. 5.1 OWKiS. 

3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, w tym zgodność 
lub prawdziwość danych podanych w zamówieniu. Zakazane jest 
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 4 

[Wymagania techniczne, pliki cookies] 

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi e-order: 

1) komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do 
Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem do przeglądania 
stron internetowych (przeglądarka internetowa); 

2) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies z włączoną 
ich obsługą (zalecane); 

3) posiadanie aktywnego indywidualnego konta Kupującego (e-
order). 

2. Sprzedawca informuje, iż: 

1)  strona internetowa http://e.soufflet-agro.com wykorzystuje pliki 
cookies, które są zapisywane na komputerze lub innym 
urządzeniu elektronicznym Kupującego. Pliki cookies są 
przechowywane i uzyskiwane w celach informacyjnych, 
funkcjonalnych i statystycznych; 



4 
 

2) Kupujący w każdej chwili ma możliwość zmiany warunków 
przechowywania lub uzyskiwana dostępu do informacji za 
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w 
wykorzystywanym przez niego komputerze lub innym 
urządzeniu elektronicznym lub konfiguracji  plików cookies w 
użytkowanej przez niego przeglądarce internetowej; 

3) w zakresie wymagania technicznego wskazanego w ust. 1 pkt 2) 
niniejszego paragrafu, zastosowania plików cookies nie jest 
warunkiem koniecznym korzystania z indywidualnego konta 
Kupującego (e-order). Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że 
ograniczenia stosowania plików cookies wprowadzone przez 
Kupującego mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronie internetowej Sprzedawcy.  

 

§ 5 

Rezygnacja z Usługi e-order 

1. Kupujący, który nie jest zainteresowany już korzystaniem ze sposobu 
składania zamówień z wykorzystaniem Usługi e-order, w każdej chwili 
może zrezygnować z korzystania z Usługi e-order poprzez doręczenia 
Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z Usługi e-order wraz z 
wnioskiem o dezaktywację indywidualnego konta Kupującego (e-order).  

2. Dezaktywacja indywidualnego konta Kupującego (e-order) następuje 
niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, po 
doręczeniu w formie pisemnej lub na adres e-mail 
arybarczyk@soufflet.com lub mszmelich@soufflet.com  
lub fax 61 650 10 07 Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z Usługi e-
order wraz z wnioskiem o dezaktywację indywidualnego konta 
Kupującego (e-order). 

3. Dokonanie przez Kupującego czynności określonej w ust. 2 niniejszego 
paragrafu -  zgodnie z postanowieniami OWKiS - nie ma wpływu na 
uprzednio już złożone zamówienia i nie pozbawia Kupującego 
możliwości składania zamówień w inny ze sposobów określonych w 
ust. 2.2 OWKiS, niż z wykorzystaniem Usługi e-order.  

 

§ 6 

Tryb postępowania reklamacyjnego 
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Kupujący ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamację dotyczącą Usługi e-
order doręczając ją w formie pisemnej lub na adres e-mail 
arybarczyk@soufflet.com lub mszmelich@soufflet.com  
lub fax 61 650 10 07 Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia, którego ta reklamacja dotyczy, a którą Sprzedawca rozpatrzy w 
terminie 7 dni od daty jej doręczenia. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.  

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. O zmianie 
Regulaminu Sprzedawca informuje Kupującego w formie elektronicznej  
tj. przesyłając informację o zmianie Regulaminu na adres e-mail 
Kupującego lub zamieszczając ją na stronie internetowej 
http://e.soufflet-agro.com tak aby była widoczna dla Kupującego przy 
logowaniu na indywidualne konto Kupującego (e-order), najpóźniej na 
14 dni przed dniem wejścia zmiany Regulaminu w życie. Jeżeli 
Kupujący nie doręczy Sprzedawcy najpóźniej na dzień przed wejściem 
w życie zmiany Regulaminu w formie pisemnej lub na adres e-mail 
arybarczyk@soufflet.com lub mszmelich@soufflet.com  
lub fax 61 650 10 07Sprzedawcy oświadczenia o tym, że nie wyraża 
zgody na zmianę Regulaminu, to uważa się, że wyraził na nią zgodę, tj. 
tym samym potwierdził znajomość treści także zmienionych 
postanowień Regulaminu i wyraził zgodę na włączenie ich do treści 
Kontraktu Kredytowego. Natomiast terminowe doręczenie Sprzedawcy 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest tożsame 
w skutkach z doręczeniem oświadczenia o rezygnacji z Usługi e-order 
wraz z wnioskiem o dezaktywację indywidualnego konta Kupującego 
(e-order) zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.  

 



  

OGÓLNE WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY  

z dnia 1 CZERWCA 2016roku 

 

Ogólne warunki sprzedaży towarów 
 

Spółka działająca pod firmą „SOUFFLET AGRO POLSKA” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61–285) 

przy ul. Szwajcarskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000430739 (NIP 

7822551391, REGON 302164363, kapitał zakładowy 5.000,00 

zł) niniejszym określa Ogólne warunki sprzedaży towarów 

(zwane w kontraktach i zamówieniach Warunkami realizacji 

kontraktu (OWKiS) lub Ogólnymi warunkami kupna i sprzedaży).  

 

1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Spółka działająca pod firmą „SOUFFLET AGRO POLSKA” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: 

Sprzedającym) sprzedaje towary na warunkach i zasadach 

określonych w niniejszym dokumencie na rzecz innego 

przedsiębiorcy, nie mającego przy tej czynności statusu 

konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanego 

dalej: Kupującym). Jakiekolwiek inne wzorce umów Kupującego, 

a w szczególności ogólne warunki umów stosowane przez 

Kupującego, nie wiążą Stron. 

1.2. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów obowiązują 

dla wszystkich umów sprzedaży, zamówień w tym umów 

oznaczonych nazwą Kontrakt Kredytowy, w tym zawieranych w 

jego wykonaniu szczegółowych kontraktów (zwanych dalej z 

osobna: kontraktem, a łącznie: kontraktami), chyba że Strony 

wyraźnie umówią się inaczej. 

1.3. Towarami są: nawozy, materiał siewny, środki ochrony 

roślin oraz inne produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego 

(zwane dalej: Towarami lub Towarem). Towary są nabywane 

przez Kupującego na potrzeby prowadzonej przez niego 

działalności rolniczej. 

1.4. Kontrakty Kredytowe zawierane są w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i obowiązują od dnia ich podpisania przez 

Strony. Spełnienie świadczeń Stron nastąpi w okresie od daty 

oznaczonej w Kontrakcie Kredytowym jako „Ważny od” do daty 

oznaczonej w kontrakcie jako „Ważny do”., a w tak określonym 

okresie możliwe jest zawieranie przez Strony szczegółowych 

kontraktów zgodnie z postanowieniami ust. 2 poniżej. 

1.5. Sprzedający ma prawo - poprzez złożenie Kupującemu 

pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie - odstąpić od 

każdego zawartego z Kupującym kontraktu w całości lub części 

w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia i to bez konieczności 

podania przyczyny, a Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu, w tym Sprzedający nie 

ma obowiązku zapłaty na rzecz Kupującego jakichkolwiek 

należności, za wyjątkiem uiszczonych już tytułem ceny za 

Towary zamówione lecz nie odebrane lub niedostarczone do 

dnia złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.1.6. 

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania kontraktu jest ograniczona do kwoty 

nie przekraczającej ceny z tytułu sprzedaży Towaru z danego 

kontraktu i jest ograniczona do odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzonej wyłącznie przez Sprzedającego z winny umyślnej. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które 

Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono 

(ograniczenie odpowiedzialności do szkody rzeczywistej). 

Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego, określone w 

zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie również w stosunku do 

osób trzecich z których pomocą Sprzedający zobowiązanie z 

kontraktu wykonywa, jak również osób trzecich, którym 

wykonanie zobowiązania z kontraktu Sprzedający powierza. 

 

2. Zawarcie kontraktu. 
2.1. Kontrakty zawierane są w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności lub w jeden ze sposobów określonych w poniższych 

postanowieniach niniejszego ustępu. Przez zawarcie kontraktu 

Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność 

Towarów i wydać mu Towary w ilości określonej w składanych 

przez Kupującego i potwierdzonych przez Sprzedającego 

zamówieniach.. 

2.2. Zamówienia zakupu dokonywane są po zalogowaniu na 

indywidualne konto Kupującego (e-order) na stronie 

internetowej https://e.soufflet-agro.com/  lub na adres e-mail 

arybarczyk@soufflet.com lub fax Sprzedającego 616501007.  

2.3. Dodatkowe postanowienia w zakresie sposobu składania 

przez Kupującego zamówień na Towary z wykorzystaniem 

Usługi e-order określa Regulamin dotyczący sposobu składania 

zamówień w ramach umów oznaczonych nazwą Kontrakt 

Kredytowy z wykorzystaniem Usługi e-order. 

2.4. Zamówienie nie wymaga żadnego potwierdzenia. W chwili 

zapisania zamówienia na stronie www zamówienie zostaje 

przekazane do realizacji. Zamówienie wiąże Kupującego od 

chwili jego doręczenia Sprzedającemu niezależnie od sposobu 

doręczenia Sprzedającemu. Z uwzględnieniem postanowień ust. 

5.1. poniższej, Sprzedający w odpowiedzi na dane zamówienie 

może: 1) potwierdzić zamówienie, bądź 2) poinformować 

Kupującego o zastrzeżeniach do zamówienia wskazując na nie 

zmieniające – w ocenie Sprzedającego - istotnie treści 

zamówienia zmiany lub uzupełnienia i potwierdzić zamówienie, 

bądź 3) poinformować Kupującego o zastrzeżeniach do 

zamówienia wskazując na zmieniające – w ocenie Sprzedającego 

- istotnie treści zamówienia zmiany lub uzupełnienia i 

uzależniając od ich przyjęcia przez Kupującego możliwość 

potwierdzenia zamówienia - wyznaczyć Kupującemu termin na 

złożenie nowego zamówienia uwzględniającego te zastrzeżenia i 

po jego złożeniu potwierdzić to nowe zamówienie, bądź 4) 

poinformować Kupującego o odmowie potwierdzenia danego 

zamówienia. Wskazanych w zdaniu poprzedzającym czynności 

Sprzedający dokonuje w formie pisemnej lub na adres e-mail lub 

fax Kupującego lub w trakcie rozmowy telefonicznej, w terminie 

3 dni roboczych liczonym od dnia doręczenia Sprzedającemu 

danego zamówienia, a gdy Sprzedający nie dokona we 

wskazanym terminie żadnej z tych czynności przyjmuje się, że 

Sprzedający wraz z upływem wskazanego terminu potwierdził 

dane zamówienie.  2.5. Dany kontrakt zostaje zawarty w 

chwili dokonania potwierdzenia danego zamówienia przez 

Sprzedającego zgodnie z postanowieniami ust. 2.4. powyżej. 

 

3. Termin i warunki płatności. 

3.1. Cena należna Sprzedającemu z tytułu sprzedaży 

Towarów ustalana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej 

danego Towaru przyjętej w aktualnym cenniku 

Sprzedającego oraz ilości tego Towaru (określanej według 

właściwej jednostki miary, w szczególności: sztuk, litrów, 

kilogramów, ton, itp.)  

3.2. Cena z tytułu sprzedaży Towarów powiększona zostanie 

o należny podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu zaistnienia obowiązku 

podatkowego.  

3.3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę 

określoną według ust. 3.1. powyżej w terminie wskazanym 

na wystawionej fakturze VAT lub innym właściwym 

dokumencie księgowym wystawionym przez Sprzedającego 

w związku z dokonaną sprzedażą. Za dzień zapłaty uznaje 

się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.  

3.4. W przypadku opóźnienia lub braku zapłaty całości lub 

części ceny w ustalonych terminach Sprzedający może żądać 

odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie w 

maksymalnej wysokości dopuszczonej przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

3.5. Jeżeli Kupujący opóźnia się w płatnościach wobec 

Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo 

postawienia w stan natychmiastowej wymagalności 

wszystkich roszczeń, których termin płatności jeszcze nie 

upłynął lub prawo odmowy realizacji danego kontraktu lub 

kolejnych kontraktów zawartych przez Strony, w tym prawo 

do wstrzymania wydań Towaru, czego nie uważa się za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu przez 

Sprzedającego, a Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Jeśli opóźnienie w 

płatnościach przekracza 14 dni, Sprzedającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od danego kontraktu lub kolejnych 

kontraktów zawartych przez Strony, a Kupującemu nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego 

tytułu. 

 

4. Indywidualne warunki płatności. 
4.1. Sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego może nastąpić 

także z zastosowaniem odroczonego terminu płatności w 

całości lub w części z uwzględnieniem przyjętego w 

kontrakcie „procentu kredytowania” i w ramach 

określonego w kontrakcie kwotowo, limitu kredytowania 

(pozycja „Przyznany limit”). Kwota limitu kredytowania jest 

wartością brutto. 

4.2. Sprzedaż Towarów przy zastosowaniu odroczonego 

terminu płatności może zostać dokonana wyłącznie na rzecz 

Kupującego, który: 

a) zawarł ze Sprzedającym umowę/y, której/ych 

przedmiotem jest wytworzenie i dostarczenie przez 

Kupującego Sprzedającemu jęczmienia browarnego 

lub innych produktów rolnych oraz 

b) wystawił i złożył do dyspozycji Sprzedającego 

weksel in blanco jako zabezpieczenie roszczeń 

Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu 

kontraktu, a w przypadku gdy Kupującym jest osoba 

fizyczna pozostająca w związku małżeńskim w 

ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, gdy 

weksel in blanco  został podpisany przez 

Kupującego i jego małżonka.  

4.3. Strony uzgadniają, że w przypadku sprzedaży Towarów 

z zastosowaniem odroczonego terminu płatności zapłata 

następować może również poprzez potrącenie wzajemnych 

wierzytelności od pierwszej dostawy jęczmienia 

browarnego lub innych produktów rolnych wynikających z 

umowy/ów, o której/ych mowa w ust. 4.2. lit. a) powyżej.  

4.4. Ostatecznym terminem zapłaty ceny w całości jest 

ostatni dzień płatności wskazany na dokumentach 

wystawionych zgodnie z ust. 3.3. powyżej, jednak nie 

późniejszy niż ostatni dzień obowiązywania umowy. Strony 

mogą ustalić różne terminy zapłaty poszczególnych części 

ceny. O ile Strony nie uzgodnią inaczej cena za zamówione 

Towary płatna jest w ostatnim dniu obowiązywania umowy, 

przy czym takie odroczenie płatności dotyczy kwoty ceny 

brutto nie wyższej niż iloczyn przyjętych w umowie: limitu 

kredytowania i procentu kredytowania. Pozostała część ceny 

brutto za zamówione Towary tj. część ceny ponad wartość 

ustaloną zgodnie ze zdaniem poprzednim, płatna jest na 

zasadach wskazanych w ust. 3.3 powyżej.  Jeżeli suma 

(brutto) wartości zamówień na Towary złożonych w ramach 

umowy przekroczy wartość przyjętej w umowie kwoty 

limitu kredytowania, zamówienie (kontrakt), którego 

wartość po dodaniu do wartości wcześniejszych zamówień 

(kontraktów) powoduje przekroczenie limitu kredytowania 

będzie przyjęte do realizacji nie wcześniej niż po zapłacie 

części lub całości ceny za Towary nabyte przez Kupującego 

na podstawie wcześniejszych zamówień (kontraktów). 

4.5. Warunkiem, według uznania Sprzedającego, wydania 

Towaru Kupującemu w przypadku sprzedaży z 

zastosowaniem odroczonego terminu płatności jest: 

a) przedłożenie przez Kupującego aktualnego odpisu z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), lub 

b) przedłożenie przez Kupującego zaświadczenia o 

braku zaległości podatkowych z właściwego urzędu 

skarbowego oraz należności z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, lub 

c) zawarcie kontraktu/ów których przedmiotem jest 

wytworzenie i dostarczenie przez Kupującego jako 

Producenta rolnego Sprzedającemu jęczmienia 

browarnego lub innych produktów rolnych, lub 

d) wystawienie i złożenie do dyspozycji Sprzedającego 

weksla in blanco podpisanego przez Kupującego, a jeśli 

Kupujący jest osobą fizyczną pozostającą w związku 

małżeńskim w ustroju małżeńskiej wspólności 

majątkowej także podpisanego przez jego małżonka. 

4.6. Sprzedający może żądać od Kupującego ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia należności przysługujących mu z 

tytułu dokonanej sprzedaży z odroczonym terminem płatności. 

Sprzedający może żądać przedłożenia aktualnego zaświadczenia 

o braku zaległości podatkowych z właściwego urzędu 

skarbowego oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych 

dodatkowych dokumentów czy oświadczeń na potwierdzenie 

aktualnych możliwości realizowania zobowiązań finansowych. 

4.7. W przypadku sprzedaży z zastosowaniem odroczonego 

terminu płatności Sprzedający może złożyć oświadczenie woli w 

przedmiocie cofnięcia odroczonego terminu płatności, w 

przypadku: 

a) opóźnienia w zapłacie części ceny przez Kupującego 

przekraczającej 7 dni, lub 

b) stwierdzenia przez Sprzedającego, że przedłożone przez 

Kupującego dokumenty, o których mowa w ust. 4.5 i 4.6. 

powyżej są niezgodne z prawdą lub budzą wątpliwości w 

tym zakresie, lub 

c) nieustanowienia przez Kupującego dodatkowego 

zabezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Kupującego w 

trakcie realizacji kontraktu aktualnego zaświadczenia o 

braku zaległości podatkowych z właściwego urzędu 

skarbowego oraz należności z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

4.8. Z dniem doręczenia Kupującemu oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4.7. powyżej odroczone terminy płatności przestają 

obowiązywać, a roszczenie Sprzedającego wobec Kupującego o 

zapłatę należności staje się w pełni i natychmiast wymagalne. 

 

5. Termin i miejsce odbioru/ dostawy, reklamacja. 

5.1. Termin i miejsce odbioru Towaru przez Kupującego z 

magazynu Sprzedającego lub dostawy przez Sprzedającego do 

miejsca wskazanego przez Kupującego określa każdorazowo 

zamówienie złożone przez Kupującego. Z uwzględnieniem 

postanowień ust. 2.4. powyżej, w przypadku dostawy Towaru jej 

termin i miejsce  wymagają potwierdzenia przez Sprzedającego 

zgodnie z postanowieniami ust. 2.4. powyżej. O braku akceptacji 

(zastrzeżeniach) dla wskazanych w zamówieniu terminu lub 

miejsca dostawy Sprzedający zawiadomi Kupującego najdalej na 

2 dni robocze przed tym terminem, a w przypadku, gdy 

wyznaczony przez Kupującego termin dostawy liczony od dnia 

doręczenia zamówienia Sprzedającemu jest krótszy niż 2 dni 

robocze, Sprzedający zawiadomi Kupującego o braku akceptacji 

(zastrzeżeniach) najpóźniej w dniu następnym. Z 

uwzględnieniem postanowień ust. 2.4. powyżej, w przypadku 

braku akceptacji Strony uzgodnią odpowiednio nowy termin lub  

miejsce dostawy, a  jeżeli Strony nie uzgodnią nowego terminu 

lub miejsca dostawy, zostaną one jednostronnie wskazane przez 

Sprzedającego lub Sprzedający wskaże termin odbioru 

zamówionego Towaru z magazynu Sprzedającego. 

5.2. Odbiór lub dostawa Towaru potwierdzone zostanie 

dokumentem odbioru podpisanym przez Sprzedającego i 

Kupującego lub osoby przez nich upoważnione. 

5.3. Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar przy jego odbiorze 

lub dostawie i zgłosić stwierdzone przy odbiorze lub dostawie 

wady do dokumentu odbioru, o którym mowa w ust. 5.2 powyżej. 

5.4. Wszelkie inne wady, których wykrycie nie było możliwe przy 

odbiorze lub dostawie Kupujący zobowiązany jest zgłosić 

Sprzedającemu lub jego przedstawicielowi na piśmie w terminie 

7 dni od dnia odbioru lub dostawy Towaru. 

 

6. Postanowienia końcowe. 
6.1. Do niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży towarów 

właściwe jest wyłącznie prawo polskie i według prawa polskiego 

należy je interpretować.  

6.2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów 

wynikłych z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży towarów  

jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.  

6.3. Wszelkie zmiany umów (kontraktów) wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

6.4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych 

Ogólnych warunków sprzedaży towarów mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 

roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
 

 


