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oGoLNE wARUNKU sPRZE o titv

I.
Postanowienia og6lne
I Og6lne warunki Umowy Sprzeduiry

(OWS) stanowi4 integraln4 czg56 umowy sprzedairy
zawartej pomigdzy Kupuj4cym wymienionym w umowie sprzedairy, a PMN AGRO Piotr
Naumiuk z siedzibq w Warszawie przy ulicy Czere6niowej 98, NIP: 5391409781
REGON: 060781960, zwanym dalej - Sprzedaj4cym

II.

1.

2.

Cena sprzedalry i warunki platnoSci:
Cena wskazana powyZej stanowi warto66 netto i zostanie powigkszonaprzez Sprzedaj4cego o
stosowny podatek VAT, wedtug stawki obowi4zuj4cej w dniu wystawienia faktury.
Z zastrzeheniem ust. 3 ponihej, zaplata Ceny nast4pi w terminie 14 dni od daty dostawy.

III. Towar:
L Sprzedaj4cy oSwiadcza,

Ze Towar spelnia wymogi wynikaj4ce

z regulacji

prawa unijnego i

prawa polskiego, w tym w szczeg6lnoSci:
Rozporz4dzenia (WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia2S stycznia

a.

2002r. ustanawiaj4cego og6lne zasady

i

wymagania prawa 4ywnoSciowego,

ustanawiaj4ce Europejski Urz4d ds. Bezpieczefstwa Zywno6ci oraz ustanawiaj4ce
procedury w sprawie bezpieczefistwa Zywno6ci,
Rozporzqdzenie (WE) nr 39612005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego
2005 r. w sprawie najwy2szych dopuszczalnych poziom6w pozostaloScipestycyd6w w
zywno$ci paszy pochodzenia roSlinnego zwierzgcego oraz na ich powierzchni,
zmieniajqce dyrektywg Rady 9 I I 4 1 4/EWG,
Dyrektywy 20021321W8 w sprawie niepoZ4danych substancji w paszach ztxierzgcych
d. Ustawy zdnia22lipca2006r. o paszach
e. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. obezpieczefstwie 2ywno6ci i zywienia.
Sprzedaj4cy olwiadcza, 2e:
Towar byl wyprodukowany zgodnie zzasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
Towar byt ijest przechowywany w suchym i crystym magazynie,
zastosowal prry produkcji Towaru przewidziane prawem okresy karencji przy
stosowaniu $rodk6w ochrony roSlin i/lub ewentualnym zwalczaniu szkodnik6w
magazynowych Srodkami chemicznymi,
zobowi4zuje sig przeprowadzil zaladunek Towaru tylko przy sprryjaj4cych warunkach
atmosferycznych tj. w warunkach suchych, bez udziabt wilgoci w zamknigfym

b.

i

i

c.

2.

a.
b.
c.
d.

pomieszczeniu, zapewniajqc,

3.

4.

2e Towar w trakcie

zaladunku

nie

zostanie

zanieczy szczony cialami obcymi
JakoS6 Towaru stwierdza sig w miejscu rozladunku, osobno dla ka2dej partii Towaru w ramach

poszczeg6lnych $rodk6w transportu.
W sytuacji, gdy Towar nie spelnia warunk6w jakoSciowych, okreSlonych w niniejszej umowie,
Kupuj4cy mohe, wedlug wlasnego wyboru:

a.

odesla6 caly Towar lub czgS6 Towaru do Sprzedaj4cego, obcieyLajqc Sprzed aj
kosztami jego transportu Towaru w obie strony,

-r//

b.

przekierowal caty Towar lub czg66 Towaru do innego odbiorcy po poinformowaniu
Sprzedaj4cego o zmianie ceny kontraktowej.
5. Podstaw4 oceny jako$ci Towaru jest analiza wykonana w laboratorium Kupuj4cego. W
przypadku zakwestionowania przez Sprzedaj4cego wyniku analizy zostanie wykonana analiza
rczjemczawe wlaSciwej jednostce Inspekcji JakoSci Handlowej Artykul6w Rolno Spo4.wczych
lub innej instytucji, wlaSciwej do analizy jakoSci Towaru. Wynik analizy rozjemczej jest
rozstrzygaj4cy i ostateczny, a koszt jej przeprowadzenia pokryje Strona, kt6rej racja nie zostala
potwierdzona przez analizg rozjemcz4. Sprzedaj4cy moZe zakwestionowa6 wynik analiry
wykonanej przez Kupuj4cego, o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym powy2ej w terminie nie
dluZszym niL 6 godzin dni od dnia poinformowania go o tych wynikach na numer lub adres email wskazany w pkt IV.1 a) niniejszej Umowy.
IV. Realizacja umowy:
1. Sprzedaj4cy zobowiqzany jest posiada6 caloS6 Towaru na magazynie w pierwsrym dniu
Terminu Realizacj i niniej szej umowy.
2. Transport Towaru odbywa6 sig bgdzie samochodami o ladownoSci minimum 24 tony. W
prrypadku, gdy Sprzedaj4cy nie zaladuje co najmniej 24 ton na podstawiony Srodek transportu,
w6wczas zobowiqzany bgdzie do pokrycia oplaty z tlrtulu zwigkszonych koszt6w transportu
wedlug stawki l0 zlzaku\dq brakuj4c4 tong Towaru w danym transporcie.
3. Kupuj4cy przed wyslaniem Srodka transportu do sprzedaj4cego dokona awizacji, polegaj4cej na
powiadomieniu Sprzedaj4cego w formie sms lub e-maila wyslanego na numer lub adres e-mail
wskazany w pkt IV.l a) niniejszej Umowy o dacie przybycia Srodka transportu do
Sprzedaj4cego. Strony niniejszej umowy uznajq, 2e awizowane Srodki transportu mog4 mie6
op6Znienia siggaj4ce do 48 godzin, w stosunku do awizowanego czasu przybycia. Takie
op62nienie nie stanowi nienaleZytego wykonania umowy przez Kupuj4cego.
4. Czas realizacji niniejszej umowy wskazany na wstgpie stanowi przedzial czasowy w kt6rym
Kupuj4cy ma prawo dokona6 odbioru towaru w dniach wskazanych przez Kupuj4cego.
Wskazanie czasu odbioru towaru przezSprzedaj4cego nie jest wiel;Z4ce dla Kupuj4cego.
6. W przypadku niewykonania lub nienale4rtego wykonania przez kt6r4kolwiek ze Stron
zobowiqzah wynikaj4cych z niniejszej umowy, druga Strona bgdzie uprawniona do a4dania
zaplaty kary umownej w wysoko6ci 20 % wartoSci brutto nienealizowanej czgsci umowy, przy
czym jeheli szkoda poniesiona przez Strong przewyLsry wysokoS6 zastrzehonej kary, bgdzie ona
uprawniona do dochodzenia pozostalej czgSci odszkodowania.
7. Prryst4pienie przez Sprzedaj4cego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy poczytywane
bgdzie zaprzyjgcie wynikaj4cej z niniejszej umowy oferty.
V. Dorgczenia:
1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony wskazuj4 nastgpuj4ce dane, kt6rymi Strony bgd4
posfugiwad sig przy wykonywaniu niniejszej umowy:
a. Kupuj qcy
adres:
telefon:
fax:

b.
2.

adres

e-mail:

- adres: ul. CzereSniowa 98, 02-456 Warszawa, telefon: 83 354 59 56, fax:
83 342 83 69, adres e-mail: biuro@pmnagro.pl,
Sprzedaj4cy

ZzastrzeLeniem ust.3 poni2ej, Strony niniejszej umowy wyruLaj4 zgodg na dorgczenia pism
dotycz4cych niniejszej umowy za po6rednictwem poczty elektronicznej lub faxu, zgodnie z
danymi wskazanymi w ust. 1 powy2ej.
3. Bezwzglgdnego dorgczenia w formie pisemnej wymagaj4 w zakresie niniejszej umowy pisma
dotycz4ce naliczenia kar umownych oraz odst4pienia od umowy.
Ochrona os6b firycznych w zrvi4zku zprzetwtrzaniem danych osobowych
1.
Administratorem danych osobowych os6b uprawnionych do zawarcia umowy jest PiotrNaumiuk,
prowadz4cy dzialalnoS6 gospodarcz4 pod firmq PMN AGRO Piotr Naumiuk z siedzib4 w
Warszawie, przy ul. Czere5niowej 98 (02-456 Warszawa);
2,
Dane osobowe bgd4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I pkt b rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE)20161679 zdnia2T kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO - og6lne rozporzqdzenie o ochronie

VI.

3.
4.
5.
6.

danych) w celu wykonania przedmiotowej umowy lub do podjgcia dzialan na L1danie osoby,
kt6rej dane dotycz4przed zawarciem umowy;
Kategorie danych osobowych obejmujq dane niezbgdne do zawarcia i realizacji przedmiotowej
umowy;
Dane osobowe nie s4 i nie bgd4 przekazywane innym podmiotom;
Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji umowy, nie dtu2ej
jednak niZ do uplywu okresu przedawnienia zobowiqzan podatkowych, oraz uptywu okresu
p rze dawn ien ia r o szczefi z pr ze dmiotowej um owy ;
Osobom, kt6rych dane s4 przetwarzane przysluguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Urzqd Ochrony Danych Osobowych), prawo dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych;
Podanie danych osobowych jest niezbgdne do zawarcia umowy.

7.
VII. PoufnoSd i tajemnica przedsigbiorstwa
a. Sprzedaj4cy zobowi4zuje sig tak w czasie trwania umowy, jak tez po jej zakonczeniu lub ustaniu

z jakichkolwiek przyczyn do zachowania Scislej poufno$ci ws4ystkich informacji, danych,

b.
c.

dokument6w o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym,
finansowym, projektowym, nieujawnionych do publicznej wiadomoSci, kt6re uzyskal, zebral,
sporz1dzil,zgromadzil lub w inny spos6b pozyskal w z,wiqzkuzzawarciemirealizacj4 umowy.
Naruszenie powyZszych zobowi4zafi stanowi6 bgdzie podstawg roszczen odszkodowawczych
wobec strony dopuszczaj4cej sig takich naruszef.
Kupuj4cy zastrzega,2e informacje o kt6rych mowa w ust. I stanowi4 r6wnoczeSnie tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu odrgbnych przepis6w.
Jakiekolwiek przekarywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie do zbycia
informacji, o kt6rych mowa w ust. I jest niedopuszczalne

VI[. Postanowieniakoficowe:
L Kupuj4cy uprawniony bgdzie do potr4ceniazwierzytelnoSci
Kupuj4cego

2.
3.
4.
5.

zSulu

Sprzedaj4cego.

Prawem wlaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w
treSci niniejszej umowy zastosowanie znajduj4 odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejsza umowa sporzqdzonazostalaw dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla
kahdej ze Stron.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dla swej waZno(ci wymagaj4 zachowania
formy pisemnej z podpisami obu stron.
Strony niniejszej umowy bgda dairyty do polubownego rozwi1zania wszelkich spor6w

powstatych na

6.

7.

prrysluguj4cych Sprzedaj4cemu od
niniejszej umowy, wszelkich wymagalnych wierrytelnoSciKupuj4cego od

tle wykonywania niniejszej umowy. W prrypadku, w kt6rym

polubowne

rozwi4zanie sporu nie bgdzie moZliwe spory migdry stronami rczstrrygac bgdzie s4d wlaSciwy
dla siedziby Sprzedaj 4cego.
JeSli kt6rekolwiek z postanowiefl, warunk6w lub zapewnieri wynikajqcych z niniejszej umowy
oka24 sig niewaZne lub niemo2liwe do spelnienia, to nie bgdzie mialo to wplywu na wa2no66
umowy w pozostalej czg6ci: wszystkie inne postanowienia, warunki lub zapewnienia wynikaj4ce
z tre6ci niniejszej umowy pozostan4 wahne i bgd4 wykonywane przez Strony w najszerszym
zakresie dopuszczalnyrn przez przepisy obowi4zuj4cego prawa.
Kupuj4cy wyruhazgodg na sprawdzenie jego danych w bazie Gield i Dlug6w.
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