
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU NASION RZEPAKU OFERTY 

OGÓLNEJ BAYER 

 

 

1. Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na rzecz Bayer, 
właścicielem produktów jest Bayer. 
 

2. Ostatecznym odbiorcą produktów jest Rolnik. 
 

3. Cena za produkty po jakiej Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. sprzedaje do Kupującego - 
Rolnika wynika z Cennika Bayer. 
 

4. Produkty będące własnością Bayer będą fakturowane na osobnym dokumencie 
sprzedaży. 
 

5. Maksymalny termin zapłaty za Produkty to 10.10.2022. 
 

6. Niedotrzymanie terminu zapłaty 10.10.2022 skutkować będzie niewypłaceniem 
Rabatu Programu Voucherowego przez Bayer. 
 

7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego – Rolnika po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości faktycznych i prawnych Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. przekazuje cesję 
wierzytelności na rzecz Bayer. 

 
8. Lista produktów (odmian rzepaku), które obowiązuje Regulamin:  

DK Excited F1 TuYv; DK Exima F1; DK Exaura F1 TuYv, DK Immortal F1 CL;                                                 
DK Impression F1 CL ; DK Plasma F1; DK Sephora F1 

9. Ogólne warunki sprzedaży produktów: 
 
BRAK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA LUB PRZYDATNOŚCI. Wszystkie 
informacje dotyczące Produktów i ich działania podane ustnie lub na piśmie są podane 
w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja co do 
działania lub przydatności Produktów. Wydajność Produktów może zależeć od 
lokalnych warunków klimatycznych i innych. Sprzedaż odbywa się przy założeniu, że 
Kupujący upewnił się co do przydatności Produktów do jego potrzeb. 
 
GWARANCJE. Agent może jedynie zagwarantować, że sprzedawane Produkty są 
zgodne ze specyfikacją i etykietą. Agent wyłączy wszelkie inne gwarancje 
jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące przydatności handlowej, 
przydatności do określonego celu lub wszelkich innych kwestii w odniesieniu do 
Produktów, niezależnie od tego, czy są one używane samodzielnie, czy w połączeniu z 
innymi produktami. 



 
ZDARZENIE NIEPRZEWIDZIANE. Jeśli Kupujący zostanie objęty jakimkolwiek 
Zdarzeniem Nieprzewidzianym zdefiniowanym poniżej lub jeśli Agent uważa, że 
Kupujący wkrótce zostanie objęty jakimkolwiek Zdarzeniem Nieprzewidzianym, 
wówczas Agent będzie mógł żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty z tytułu 
wszystkich zaległych faktur dotyczących Produktów i Agent będzie miał prawo (i) 
anulować lub zawiesić dalsze dostawy na podstawie umowy bez ponoszenia 
odpowiedzialności wobec Kupującego; oraz (ii) pod warunkiem, że Produkty nie zostały 
zużyte, zażądać od Kupującego zwrotu Produktów. Dla celów powyższych 
postanowień, Zdarzenie Nieprzewidziane oznacza którekolwiek z poniższych zdarzeń: 
wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Kupującego, lub Kupujący zawrze układ 
lub porozumienie ze swoimi wierzycielami, lub w inny sposób skorzysta z jakiejkolwiek 
obowiązującej w danym czasie ustawy o pomocy niewypłacalnym dłużnikom, lub (w 
przypadku osób prawnych) zwoła zgromadzenie wierzycieli (formalne lub 
nieformalne), lub wejdzie w stan likwidacji (dobrowolnej lub przymusowej), z 
wyjątkiem dobrowolnej likwidacji wypłacalnej wyłącznie w celu rekonstrukcji lub 
połączenia, lub zostanie powołany syndyk i/lub zarządca, administrator lub syndyk 
masy upadłościowej dla jego przedsiębiorstwa lub jego części, lub zostanie podjęta 
uchwała lub zostanie złożony wniosek do sądu o likwidację Kupującego lub o wydanie 
nakazu administracyjnego w odniesieniu do Kupującego, lub zostanie wszczęte 
jakiekolwiek postępowanie dotyczące niewypłacalności lub możliwej niewypłacalności 
Kupującego. 
DZIAŁANIA ZABRONIONE. Kupujący nie będzie wykorzystywał nasion, materiału 

siewnego ani materiału zebranego z nasion do dalszego rozmnażania danej odmiany, 

nie będzie oferował nasion, materiału siewnego ani materiału zebranego do takich 

celów, nie będzie ich sprzedawał ani w inny sposób wprowadzał do obrotu, chyba że 

nasiona zostały dostarczone w tym celu lub jest to dozwolone na mocy obowiązującego 

prawa. 

 

 


