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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej 

OWS) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 

384 K.C. i są stosowane przy sprzedaży nawozów 

(dalej Nawozy) oferowanych przez Liedmann Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krzeczowie (98-324 Wierzchlas) przy ul. 

Wschodniej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000090016, NIP: 6692310523, 

REGON: 331293566; zwaną dalej Sprzedającym na 

rzecz podmiotu, zwanego dalej Kupującym, który 

dokonuje zakupu w celach związanych ze swoją 

działalnością gospodarczą. 

2. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich 

transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy 

Sprzedającym i Kupującym oraz określają wzajemne 

relacje pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 

3. Kupujący akceptuje w pełni OWS i zrzeka się 

własnych, wcześniej ustalonych warunków, jeśli 

takowe istniały. 

4. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży 

konsumenckiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 

poz. 134). 

5. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy 

uzgodnionymi przez Strony a OWS, zastosowanie 

mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez 

strony. 

6. OWS podane są do wiadomości i akceptacji 

Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego 

zamówienia, ponadto dostępne są na stronie 

internetowej www.liedmann.pl. Jeżeli Kupujący 

pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze 

Sprzedającym przyjęcie przez Kupującego OWS przy 

pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla 

wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, 

aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich 

stosowania.  

7. Brak akceptacji niniejszych OWS przez 

Kupującego uprawnia Sprzedającego do wstrzymania 

realizacji zamówienia do czasu ich akceptacji poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. 

Sprzedający może wyznaczyć dodatkowy termin do 

akceptacji OWS, a po bezskutecznym jego upływie 

Sprzedający może odstąpić od umowy.  

 

II. ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ 

8. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje 

określoną ilość Nawozów na podstawie szczegółowego 

pisemnego zamówienia, dostarczonego do 

Sprzedającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację 

dostaw/odbiorów, podany w ofercie. 

9. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego 

zamówienia Kupującego do realizacji jest pozytywna 

weryfikacja danych dotyczących Kupującego oraz 

uzgodnienie warunków handlowych, w tym formy i 

sposobu płatności. Przyjęcie zamówienia do realizacji 
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jest potwierdzane przez pracownika Sprzedającego w 

drodze wiadomości e-mail na adres Zamawiającego. 

10. Sprzedający może odmówić przyjęcia 

zamówienia do realizacji w przypadku wątpliwości 

odnośnie prawdziwości danych zawartych w 

dokumentach przesłanych przez Kupującego. 

11. Zamówienie uważa się za kompletne, jeżeli 

jest podpisane przez osobę(y) upoważnione do 

reprezentacji Kupującego lub osoby upoważnione 

przez niego na piśmie. 

12. Oferowane ceny sprzedaży są cenami netto, 

do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

13. Sprzedający zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawiadomienia Kupującego o każdym 

przypadku mogącym spowodować wstrzymanie 

(ograniczenie) lub opóźnienie dostaw, natomiast 

Kupujący o przypadkach mogących mieć wpływ na 

wstrzymanie (ograniczenie) lub opóźnienie odbioru 

Nawozów. 

 

III. WARUNKI DOSTAW/ODBIORU NAWOZÓW 

OD SPRZEDAJĄCEGO 

14. Do każdej partii wydanego Nawozu 

Sprzedający wystawi dokument WZ. 

15. Dostawy/odbiory odbywają się w dni robocze 

oraz inne dni ustalane indywidualnie między stronami. 

16. Upoważniony, określony w zamówieniu, 

przedstawiciel Kupującego, który dokonuje odbioru 

Nawozów, zobowiązany jest potwierdzić odebranie 

Nawozów na kopii dokumentu WZ czytelnym 

podpisem.  

17. W przypadku, gdy Nawóz odbiera inna osoba 

niż wskazana w zamówieniu (awizacji), Sprzedający ma 

prawo do wstrzymania wydania towaru do czasu 

potwierdzenia przez Kupującego danych personalnych 

odbierającego towar. 

18. W przypadku odbioru Nawozów przez 

Kupującego lub Przewoźnika działającego na jego 

zlecenie, odpowiedzialność za Nawóz przechodzi na 

Kupującego w chwili wydania towaru Kupującemu lub 

działającego na jego zlecenie Przewoźnikowi. 

19. Usługa transportowa może być wykonana 

przez Sprzedającego po akceptacji zlecenia 

transportowego. Sprzedający wystawi odrębną 

fakturę VAT na usługę transportową w kwocie 

zgodnej z zaakceptowaną wcześniej wyceną doliczając 

podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. 

20. Kupujący, jak i Przewoźnik działający na jego 

zlecenie, zobowiązują się do stosowania 

obowiązujących na terenie zakładu Sprzedającego 

zasad dla transportu samochodowego oraz zasad 

BHP. 

 

IV. SIŁA WYŻSZA 

21. Sprzedający może wstrzymać dostarczenie 

Nawozów a Kupujący odmówić odbioru Nawozów z 

powodu oraz w okresie trwania okoliczności 

związanych z działaniem siły wyższej, do czasu ustania 

tych okoliczności. 

22. Przez pojęcie „siły wyższej” rozumie się 

wszelkiego rodzaju nagłe, niezależne od woli 

Kupującego i Sprzedającego okoliczności, które 

uniemożliwiają realizację zobowiązań stron, a w 

szczególności: legalne strajki, wojna, zamieszki, stan 

wyjątkowy, katastrofy, klęski żywiołowe, a także akty 

prawne i decyzje organów samorządowych, służb 

porządkowych jak zakaz poruszania się samochodów 

ciężarowych po drogach z uwagi na wysokie 

temperatury, blokady dróg itp. Za siłę wyższą 

uznawane będą również strajki osób lub firm 
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zatrudnianych przez Sprzedającego i/lub Kupującego, 

bez względu na sposób ich zatrudnienia. 

23. W przypadku zaistnienia okoliczności 

będących działaniem siły wyższej, Kupujący i 

Sprzedający są zwolnieni ze zobowiązań wynikających 

z zamówienia i niniejszych OWS w czasie trwania 

takich okoliczności i nie ponoszą z tego tytułu 

ujemnych konsekwencji prawnych. 

24. Strony zobowiązane są niezwłocznie 

informować się o wystąpieniu przypadku siły wyższej.  

 

V. REKLAMACJE 

25. Nawozy powinny być stosowane i 

składowane zgodnie z instrukcją stosowania i 

przechowywania. 

26. Sprzedający, celem kontroli jakości, zastrzega 

sobie prawo do pobierania losowych prób Nawozu na 

co Kupujący wyraża zgodę i deklaruje, iż umożliwi 

upoważnionemu pracownikowi Sprzedającego pobór 

ww. prób. 

27. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe 

winny być zgłaszane w formie pisemnej, niezwłocznie 

po ich stwierdzeniu, na adres Sprzedającego lub e-

mailem: sprzedaz@liedmann.pl. 

28. Reklamacje ilościowe należy zgłosić w dniu 

rozładunku Nawozu lub najpóźniej w kolejnym dniu 

roboczym. 

29. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej 

Nawozu podczas rozładunku u Kupującego lub w 

czasie jego wykorzystania, Kupujący niezwłocznie 

przekaże Sprzedającemu protokół reklamacyjny 

Nawozu i zabezpieczy posiadaną partię produktu dla 

dokonania oceny jakościowej przez przedstawiciela 

Sprzedającego. 

30. Jeżeli do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji 

niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, 

wówczas w obecności przedstawiciela Kupującego 

zostaje pobrana próbka Nawozu, która zostaje 

poddana badaniom laboratoryjnym.  

31. W przypadku zakwestionowania wyników 

analizy laboratoryjnej przez Kupującego, Strony mogą 

wspólnie uzgodnić termin wykonania analizy 

rozjemczej z prób towaru pobranych przy rozładunku 

w akredytowanym laboratorium zewnętrznym. Wyniki 

analizy rozjemczej mają charakter ostateczny, a jeżeli 

jej wyniki pokryją się z wynikami analizy wykonanej 

pierwotnie przez Sprzedającego, wówczas koszty 

analizy przeprowadzonej przez Sprzedającego, jak i 

analizy rozjemczej pokrywa Kupujący. 

32. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji 

zakwestionowanego Nawozu przez Sprzedającego 

zapada na podstawie zebranych materiałów 

dowodowych. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu 

reklamacji zostanie sporządzona pisemnie i 

przekazana Kupującemu w możliwie najkrótszym 

terminie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

wiadomości e-mail. 

33. W przypadku, gdy badania laboratoryjne 

potwierdzą wadliwość Nawozu, Sprzedający udzieli 

Kupującemu upustu cenowego obniżającego cenę 

należną za towar proporcjonalnie do spadku wartości 

towaru wskutek stwierdzonej wady. 

34. W przypadku braku akceptacji przez 

Kupującego rozwiązań, o których mowa powyżej, 

Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu 

uzgodnienia obustronnie satysfakcjonującego 

rozstrzygnięcia reklamacji. 

 

VI. PŁATNOŚCI 

35. Za odebrane przez Kupującego Wyroby 

Sprzedający, na podstawie dowodów WZ, wystawiał 

będzie faktury VAT. 

mailto:sprzedaz@liedmann.pl
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36. Kupujący zobowiązuje się regulować 

należności zgodnie z ustalonymi terminami płatności. 

37. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych 

reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje 

biegu terminu płatności. 

 

VII. ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

38. Sprzedający może odstąpić od realizacji 

zamówienia po wcześniejszym pisemnych 

powiadomieniu Kupującego, przesłanym na jego adres 

listem poleconym lub w drodze wiadomości e-mail, w 

przypadku, gdy: 

a. Kupujący posiada względem Sprzedającego 

zaległości płatnicze, 

b. Kupujący złoży wniosek o wszczęcie 

postępowania naprawczego lub wystąpił z wnioskiem 

o ogłoszenie upadłości, 

c. firma ubezpieczająca należności handlowe 

Sprzedającego odmówi udzielenia Kupującemu 

ochrony ubezpieczeniowej należności, kredytu 

kupieckiego, cofnie przyznany kredyt kupiecki lub 

zmniejszy jego wysokość,  

d. w razie awarii urządzeń produkcyjnych lub 

załadowczych u Sprzedającego, 

e. w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, 

f. w razie nieprzestrzegania przez Kupującego 

lub działających w jego imieniu przewoźników 

obowiązujących na terenie zakładu Sprzedającego 

zasad BHP lub reguł dla transportu samochodowego. 

 

VIII. KARY UMOWNE 

39. W przypadku opóźnienia w odbiorze 

zamówionego Nawozu lub odbioru Nawozu w ilości 

mniejszej niż wskazania w zamówieniu, Sprzedający 

może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 

5,00 zł dziennie za każdą nieodebraną tonę Nawozu.  

40. W przypadku opóźnienia w wydaniu/ 

dostarczeniu zamówionego Nawozu lub wydania/ 

dostarczenia Nawozu w ilości mniejszej niż 

zamówiona, Kupujący może naliczyć Sprzedającemu 

karę umowną w wysokości 5,00 zł dziennie za każdą 

tonę niewydanego / niedostarczonego Nawozu. 

41. Strony mogą odstąpić od naliczania kar 

umownych. 

 

IX. ZASADY ETYKI 

42. Kupujący oświadcza, że prowadzi działalność 

w sposób odpowiedzialny, zapewniając przestrzeganie 

przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 

dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania 

pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów 

dotyczących praw pracowniczych, bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa 

ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony 

mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz 

dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 

pracowników, współpracowników, podwykonawców 

lub osób przy pomocy których realizować będzie 

zakupy /odbiory Nawozów od Sprzedającego. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

43. Administratorem danych osobowych 

Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe 

Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w 

celu wykonywania umów sprzedaży. 

44. Przetwarzanie danych osobowych 

Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania. 

45. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania, zaniechania 
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przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są 

one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

 

XI. POUFNOŚĆ 

46. Informacje Poufne oznaczają wszelkie 

informacje otrzymane, uzyskane, opracowane lub 

powzięte do wiadomości przez Kupującego, które 

dotyczą Sprzedającego, informacje dotyczące 

istnienia, warunków i celu niniejszych OWS oraz umów 

sprzedaży, jak również wszelkie informacje w formie 

pisemnej, analizy, zestawienia, badania lub inne 

dokumenty sporządzone przez jedną ze Stron w 

oparciu o Informacje Poufne. W celu niedopuszczenia 

do powstania wątpliwości Informacje Poufne obejmują 

między innymi wszelkie informacje dotyczące 

działalności gospodarczej, produktów, technologii, 

strategii i taktyki marketingowej, sprzedaży, informacji 

zastrzeżonych, tajemnic handlowych, wynalazków, 

działalności badawczo-rozwojowej, know-how, 

receptur, metod obróbki, przetwarzania, technik 

produkcji (z uwzględnieniem kontroli jakości), 

dostawców, klientów oraz innych działań 

gospodarczych Sprzedającego. 

47. Informacje Poufne Kupujący może 

wykorzystywać wyłącznie w celu zakupu Nawozów i 

nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani 

przekazywać bez zgody Sprzedającego jakiemukolwiek 

innemu podmiotowi. 

48. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w 

związku z realizacją transakcji stanowiły będą 

tajemnicę handlową i nie mogą być przekazywane 

osobom trzecim bez zgody drugiej Strony wyrażonej 

na piśmie. Naruszenie poufności skutkowało będzie 

odpowiedzialnością odszkodowawczą strony winnej 

naruszenia. 

49. Obowiązek zachowania poufności obejmuje 

okres współpracy stron oraz pozostanie w mocy przez 

okres trzech (3) lat od jej zakończenia. 

50. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż na 

całym terenie zakładu Sprzedającego obowiązuje 

bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania, który 

Kupujący zobowiązuje się niniejszym przestrzegać. 

Kupujący ma obowiązek zapewnić wypełnienie tego 

zobowiązania przez przewoźników działających na 

jego zlecenie. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

51. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za 

niedotrzymanie zobowiązań określonych w niniejszych 

OWS lub / oraz umowach sprzedaży, jeżeli powstało 

ono na skutek okoliczności, których nie mógł 

przewidzieć ani im zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. 

52. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu 

sprzedaży Nawozów nie obejmuje naprawienia szkód 

poniesionych Kupującego a dotyczących 

spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat 

produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp. 

53. Odebranie przez Kupującego zamówienia jest 

jednoznaczne z akceptacją i zgodą na warunki zawarte 

w OWS. 

54. Do wzajemnej korespondencji związanej z 

realizacją sprzedaży strony przyjmują adresy zawarte 

w zamówieniu. O każdej zmianie adresy strony winny 

się niezwłocznie poinformować. 

55. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany 

OWS, o czym poinformuje Kupujących przesyłając 

nową treść OWS za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz udostępniając nową treść OWS na 

stronie internetowej www.liedmann.pl. Do umów 

sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowych 
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OWS stosuje się postanowienia OWS obowiązujących 

w chwili składania zamówienia. 

56. Ewentualne spory pomiędzy stronami, 

wynikające z realizacji zamówień i OWS, rozstrzygane 

będą polubownie, a w przypadku braku możliwości 

rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny przez Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

57. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych 

OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku (wersja 1.1). 


