Ogólne Warunki Sprzedaży z dnia 04.07.2016r. (OWS)

§ 1. Warunki ogólne.
1. Niniejsze warunki obowiązują przy wszystkich zamówieniach, umowach i ofertach na trawę z
rolki i inne oferowane towary.
2. Jeżeli w niniejszych warunkach zawarto określenie „Trawnik” Producent, chodzi o „Trawnik”
Producent Arkadiusz Gumieniczuk, Turowo Pomorskie 5a/2, 78-400 Szczecinek, lub podmioty,
które działają na jego zlecenie.
3. Odbiegające od niniejszych warunków ustalenia obowiązują strony tylko w przypadku pisemnego
ich potwierdzenia przez „Trawnik” Producent.
4. Wszystkie złożone oferty są ofertami ze strony „Trawnik” Producent pod warunkiem
potwierdzenia dostępności towaru.
5. Oferty są wiążące w momencie ich potwierdzenia lub potwierdzenia zlecenia.
6. Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przez „Trawnik” Producent i wiążą strony od
momentu potwierdzenia.
7. Warunki zakupu, potwierdzenia zlecenia i inne warunki sprzedaży, które są niezgodne z
niniejszymi warunkami i nie zostały przez strony wyraźnie zaakceptowane, nie obowiązują stron.
8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Konsument
może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku zakupu trawy rolki jako towaru łatwo psującego się.
§ 2. Ceny i warunki płatności.
1. Wszystkie ceny są cenami obowiązującymi w miejscu sprzedaży (Turowo Pomorskie), bez
opakowania i kosztów transportu. Podane ceny są cenami w złotych polskich netto. Do podanych
cen netto dodaje się obowiązujący w momencie sprzedaży podatek od towarów i usług (VAT).
Wcześniejsze cenniki tracą ważność w momencie ukazania się nowych cenników.
2. W przypadku wątpliwości co do sytuacji finansowej kupującego, „Trawnik” Producent zachowuje
sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem wzajemnym.
3. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.
§ 3. Wysyłka i opakowanie.
1. Transport zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko kupującego poprzez
profesjonalnych przewoźników na zlecenie kupującego. „Trawnik” Producent czasowo wykłada
koszty przewozu i obciąża nimi kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się wskutek opóźnienia
przewoźnika co do terminu podstawienia pojazdu, opóźnienia przewozu lub okoliczności
niezależnych od „Trawnik” Producent, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem
odbioru towarów, zepsuciem i in. z dniem gotowości do ich wysyłki przechodzą na kupującego.
2. Ubezpieczenie szkód mogących wyniknąć z transportu zostanie zawarte tylko w przypadku
wyraźnego życzenia kupującego i na jego koszt.
3. „Trawnik” Producent zobowiązuje się do zapakowania towaru zgodnie z przyjętymi standardami.
4. Za opakowania jednorazowe kupujący wnosi opłatę w wysokości kosztów własnych poniesionych
przez „Trawnik” Producent. Opakowania wielokrotnego użytku (np. palety), pozostają własnością
„Trawnik” Producent i zostaną zwrócone na koszt kupującego. W przypadku braku zwrotu,
„Trawnik” Producent obciąża kupującego kosztem tych opakowań.
5. „Trawnik” Producent może odstąpić od dostawy, jeżeli dostawa będzie miała nastąpić na drodze
nieprzejezdnej.
6. Koszty i obowiązek rozładunku ponosi kupujący.
§ 4. Obowiązek dostawy.

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych niezawinionych przez „Trawnik” Producent
zdarzeń lub opóźnienia przewoźnika, termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia
przeszkody, a kupujący nie będzie dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Jeżeli z powyższych
przyczyn dostawa jest niemożliwa, „Trawnik” Producent zostaje zwolniony z obowiązku dostawy
– w tym przypadku kupujący również nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń za wyjątkiem
zwrotu ew. przedpłaty.
§ 5. Gwarancja i rękojmia.
1. „Trawnik” Producent nie udziela gwarancji na ukorzenienie się trawy w glebie kupującego.
Gwarancja ukorzenienia może zostać udzielona jedynie w przypadku założenia i pielęgnacji
trawnika przez „Trawnik” Producent, lub wskazany przez niego podmiot, na warunkach
określonych w odrębnym porozumieniu.
2. „Trawnik” Producent spełnia świadczenie wydania trawy z rolki w momencie jej nadania do
przewozu z uwagi fakt, iż jest towarem łatwo psującym się, o czym poinformował kupującego w
niniejszych warunkach. Wszelkie wady trawy z rolki wynikające z niewłaściwego transportu
obciążają wyłącznie przewoźnika (przesuszenie, zaparzenie i inne).
3. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar bezpośrednio po jego otrzymaniu i natychmiast
zgłosić przewoźnikowi ew. konieczność ustalenia stanu przesyłki. W przeciwnym wypadku
dochodzenie praw z rękojmi i tytułem braków ilościowych jest wykluczone, bowiem nie jest
możliwe ustalenie przyczyn, czy wyniknęły po stronie sprzedawcy, przewoźnika czy kupującego.
4. Do dotrzymania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzonych wadach i brakach,
potwierdzone dokumentacją fotograficzną.
5. Na kupującym spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia i właściwego zgłoszenia wad i
braków.
6. W przypadku zakupu towarów przez kupujących innych niż konsumenci (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego), strony wyłączają rękojmię za wady.
7. Z uwagi na łatwość uszkodzenia trawy z rolki podczas montażu trawnika (przesuszenie,
zaparzenie korzeni), stwierdzenie wad i braków trawy z rolki może nastąpić najpóźniej przed
rozłożeniem trawnika. Rozłożenie trawnika jest równoznaczne z uznaniem, iż dostarczony on
został bez wad i braków, a sprzedawca nie odpowiada za żadne ujawnione wady od tego
momentu, chyba, że kupujący zlecił mu montaż trawnika.
§ 6. Klauzula rozstrzygająca i zakaz cesji.
1. W przypadku sporów dotyczących jakości trawnika, oraz zachowaniu warunków jego pielęgnacji,
„Trawnik” Producent zastrzega sobie prawo powołania niezależnego rzeczoznawcy. Do czasu
rozstrzygnięcia sporu przez rzeczoznawcę, strony nie będą kierować sprawy do sądu
powszechnego.
2. Kupujący nie ma prawa cesji do swoich praw i obowiązków przysługujących mu względem
„Trawnik” Producent.
§ 7. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu.
1. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest Turowo Pomorskie.
2. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby
„Trawnik” Producent albo dla miasta Piły.
§ 8. Potwierdzenie.
1. Kupujący potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i wyraża
zgodę na ich obowiązywanie. Rezygnacja przez „Trawnik” Producent z zastosowania niektórych
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stanowi rezygnacji ze stosowania
innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ważność, wykonanie i
wykładnia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży podlega prawu polskiemu.
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Kupujący jest zobowiązany do zachowania opisanych niżej reguł
postępowania przy zakładaniu i utrzymywaniu trawnika z rolki, które są
integralną częścią OWS i warunkiem ew. dochodzenia roszczeń z tytułu wad.
Gleba, na którą będzie kładziony trawnik, powinna spełniać co najmniej
wymagania gleby III klasy. Niedopuszczalne jest rozkładanie trawnika na torfie.
W przypadku, gdy gleba nie spełnia warunków opisanych powyżej,
dopuszczalne jest rozłożenie trawnika na przygotowanej wcześniej warstwie
żyznej gleby wymieszanej z dodatkiem 10 % piasku, o grubości co najmniej 10
cm.
Podłoże musi zostać wyrównane, niedopuszczalne są zagłębienia, w których
mogłaby się gromadzić woda. Po przygotowaniu należy zwałować podłoże.
W celu uniknięcia uszkodzenia trawnika przez szkodniki ziemne, na
przygotowane podłoże należy ułożyć siatkę przeciwko szkodnikom.
Trawnik należy układać rozkładając pasy darni, rozpoczynając od prostej
krawędzi np. ogrodzenia.
Pasy trawnika powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym
miejscu nie zachodziły na siebie.
Brzegi darni należy przyciąć ostrym nożem.
Po ułożeniu docisnąć wałem darń do podłoża.
Niezwłocznie po ułożeniu lub w trakcie rozkładania, ułożoną darń należy obficie
podlać, aż do całkowitego przesiąknięcia warstwy gleby trawnika (sprawdzenia
należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu trawnika).
W pierwszym tygodniu po rozłożeniu darni należy podlewać trawnik codziennie,
w następnych (do momentu pełnego ukorzenienia) co dwa dni.
Proces ukorzeniania darni zostaje zakończony, gdy po jej pociągnięciu do góry
mocno trzyma się podłoża.
Po ukorzenieniu należy systematycznie podlewać darń.
Darń powinna być podlewana tak często, aby nie wystąpiły przywiędnięcia.
Przywiędnięcia można rozpoznać po ciemniejszych, szarozielonych lub żółtozielonych plamach ma trawniku i zwijaniu się liści.
Podlewanie w okresie eksploatacji trawnika powinno trwać aż do nasycenia
warstwy nośnej trawnika. Stan ten można rozpoznać poprzez manualne
stwierdzenie, że warstwa nośna trawnika jest wilgotna, lub za pomocą
wilgotnościomierza.
Niedopuszczalne jest zraszanie jedynie warstwy wierzchniej trawnika – takie
działanie prowadzi do skracania korzeni i zmniejszenia się użyteczności i
wytrzymałości trawnika.
W okresie suszy darń należy podlewać codziennie, zaś w normalnych
warunkach pogodowych co 2 lub 3 dni. Wilgotność gleby powinna wynosić 2530%.
W trakcie okresu eksploatacji systematycznie należy nawozić trawnik,
nawozami mineralnymi przeznaczonymi do trawników.
Właściwy sposób nawożenia wymaga badań gleby na zawartość substancji
odżywczych i poziom pH w specjalistycznym laboratorium – na podstawie
badań należy ustalić zapotrzebowanie gleby na składniki odżywcze i zgodnie z
ustaleniami dawkować odpowiedni nawóz.
Nawożenie należy przeprowadzać bezpośrednio po skoszeniu, na suchą trawę,
za pomocą rozsiewacza do nawozów, równomiernie i w odpowiedniej –
stwierdzonej przez producenta nawozu – dawce.
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Rozsiewacz należy napełniać poza obszarem trawnika w celu uniknięcia oparzeń
trawnika spowodowanych przez nawóz.
Po aplikacji nawozu należy obficie podlać trawnik.
Nie należy stosować nawozów do trawników w czasie suszy.
Należy zachować szczególną ostrożność w nawożeniu w przypadku chorób
trawy i równoległego stosowania innych środków chemicznych.
Trawę należy kosić na wysokość 4-5 cm, przynajmniej jeden raz w tygodniu.
Pierwsze koszenie powinno być wykonane 3-4 dni po rozłożeniu, nie wolno
dopuścić aby trawa osiągnęła wysokość powyżej 10 cm.
W przypadku występowania upałów, trawę należy kosić wyżej niż w punkcie 28.
Nie należy kosić trawnika w czasie deszczu oraz przy mokrej murawie.
Koszenie należy przeprowadzić urządzeniem z właściwie naostrzoną częścią
tnącą. Koszenie nieostrymi krawędziami powoduje wystrzępienie trawy i
zwiększenie podatności na choroby i przesuszenia.
Kosiarki i inne urządzenia stosowane przy koszeniu i pielęgnacji powinny być
wyposażone w miękkie ogumienie.
Po skoszeniu należy z trawy zebrać pokos, w celu uniknięcia tworzenia się filcu.
W przypadku stwierdzenia na powierzchni darni pokosu albo innych rzeczy
mogących blokować równomierny wzrost trawnika, należy przeprowadzić
grabienie trawy.
W okresie wiosennym należy wykonać zabieg napowietrzania - areacji (po
skoszeniu trawy) polegający na nakłuwaniu specjalistycznym narzędziem darni
w ilości około 400-500 nakłuć na m2 na głębokość do 15cm. Po zabiegu
napowietrzania należy przeprowadzić zabieg piaskowania polegający na
uzupełnianiu otworów po areacji piaskiem płukanym o średnicy ziarna 0-2 mm.
Dwukrotnie w ciągu roku, w miesiącach marzec-kwiecień i w miesiącach
wrzesień-październik, należy za pomocą specjalistycznego narzędzia
przeprowadzić zabieg wertykulacji (po skoszeniu), tj. pionowego nacinania
darni.
Jeżeli filc trawy (obumarła trawa) osiągnie grubość 5 mm, należy go usunąć,
ponieważ filc uniemożliwia wymianę gazów i przenikanie nawozów w glebie
oraz spowoduje płaskie ukorzeniania trawy (wrastanie korzeni w filc).
W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH poniżej 5,5 należy
przeprowadzić zabieg wapnowania z pomocą łagodnych nawozów
zawierających wapno. Niedopuszczalne jest stosowanie wapna gaszonego lub
palonego – działanie takie może spowodować wypalenie trawy. Przy
standardowych warunkach glebowych zabieg wapnowania przeprowadza się
raz na kilka lat.
Na wiosnę należy przeprowadzić zabieg wałowania, w celu zapobieżeniu
zbytniemu rozluźnieniu gleby. W przypadku gleb innych niż lekkie należy
zastosować szczególną ostrożność przy wałowaniu, aby nie dopuścić do
zbytniego zbicia ziemi. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego rozwoju trawy
należy niezwłocznie uzyskać fachową poradę w zakresie ewentualnej choroby
trawy i zastosować się do zaleceń fachowca.
Przy zabiegach pielęgnacji należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących
przepisów w zakresie ochrony roślin.

