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I. Postanowienia og6lne
Og6lne warunki Umowy (OWZ) stanowi4 integaln4 czg66ka2dej umowy zakupu zawartej
pomigdzy Sprzedaj4cym wymienionym w umowie sprzedairy, a PMN AGRO PiotrNaumiuk z
siedzib4wWarszawieprzy ulicyCzereSniowej 98,NIP: 5391409781REGON: 060781960,
zwanym dalej - Kupuj4cym
III. Cena sprzedairy i w4runki platnoSci:
Cena wskazana powyZej stanowi warto66 netto izostanie powigkszonaprzez Sprzedaj4cego o
stosowny podatek VAT, wedlug stawki obowi4zuj4cej w dniu wystawienia faktury.
Z zastrzeheniem ust. 3 poniZej, zaplata Ceny nast4pi w terminie 14 dni od dnia wptywu faktury
VAT, b4dZ 17 dni od wplywu poprawnie wystawionej e-faktury wyslanej na adres

-e,fp"istgA@p-nmilg-l;s),p.!. . Sprzedaj4cy o(wiadcza,2e Jego dane znajduj4 sig w wykazie o kt6rym
mowa w art.. 96b Ustawy z dnia l1 marca 2004r o podatku od towar6w i ustug
(Dz.Ul20l8l0.2l74),,Wykaz". Sprzedaj4cy zobowi4zuje sig do kahdorazowego umieszczaniana
fakturach sprzedairy numeru rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W razie podania
rachunku innego ni? zawartego w wykazie Sprzedaj4cy zobowi4zuje sig na Z4danie Kupuj4cego
pokry6 wszelkie szkody powstale w zrvi4zku ztymu Kupuj4cego. W szczeg6lno6ci do
potr4cenia tych szk6d z wszelkich naleZnych Sprzedaj4cemu wierrytelno6ci.
W prrypadku, gdy przedmiot umowy podlega avolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43
ust. 1 pkt 3 ustawy od towar6w i uslug, w6wczas zaplata nast4pi w terminie 14 dni od daty
wystawienia przez Kupuj4cego faktury VAT RR zgodnie z postanowieniami art. 116-118 ustawy
o podatku od towar6w i uslug.
Sprzedaj4cy nie mo2e dokona6 cesji wierzytelnoSci na osoby trzecie.

III. Towar:
Sprzedaj4cy o6wiadcza, 2e Towar spelnia wymogi wynikaj4ce z regulacji prawa unijnego i prawa
polskiego, w tym w szczeg6lno6ci:

a. Rozporzqdzenia (WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia28 stycznia2002r.
ustanawiaj4cego og6lne zasady i wymagania prawa ZywnoSciowego, ustanawiaj4ce Europejski
lJrz4d ds. Bezpieczeristwa Zywno6ci oraz ustanawiaj4ce procedury w sprawie bezpieczeristwa
zywnoSci,

b. Rozporzqdzenie (WE) nr 39612005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie najwyhszych dopuszczalnych poziom6w pozostaloSci pestycyd6w w 2ywnoSci i
paszy pochodzenia roSlinnego i zwierzgcego oraz na ich powierzchni, zmieniaj4ce dyrektywg
Rady 911414,/EWG,

c. Dyrektywy 20021321W8 w sprawie niepo24danych substancji w paszach zwierzgcych
d. Ustawy zdnia2?lipca2006r. o paszach

e. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r, obezpieczeristwie zywnoSci i zywienia.
:. Sprzedaj4cy oSwiadcza, 2e:

a. Towar byl wyprodukowany zgodnie zzasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

PMN AGRO Piotr Naumiuk
ul. CzereSniowa 98, 02-456 Warszawa

NIP: 539-140-97-81, Nr wet.: PL1465094p
tel. 83 354 59 5 6 I fax. 83 342 83 69

e-mail : biuro @pmnagro.pl, www.pmnagro.pl
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b. Towar byl i jest przechowywany w suchym i czystym magazynie,
c. zastosowal przy produkcji Towaru przewidziane prawem okresy karencji przy stosowaniu

Srodk6w ochrony roSlin i/lub ewentualnym zwalczaniu szkodnik6w magazynowych Srodkami
chemicznymi,

d. zobowi4zuje sig przeprowadzi| zaladunek Towaru tylko przy sprzyjaj4cych warunkach
atmosferycznych tj. w warunkach suchych, bezudziaht wilgoci w zamknigtym pomieszczeniu,
zapewniaj1c, 2e Towar w trakcie zaladunku nie zostanie zanieczyszczony cialami obcymi

Jako66 Towaru stwierdza sig w miejscu rozladunku, osobno dla ka2dej partii Towaru w ramach
poszczeg6lnych $rodk6w transportu.
W sytuacji, gdy Towar nie spelnia warunk6w jakoSciowych, okre(lonych w niniejszej umowie,
Kupuj4cy moie, wedlug wlasnego wyboru:

a. odesla6 caly Towar lub czgS6 Towaru do Sprzedaj4cego, obciqLajqc Sprzedaj4cego kosztami
jego transportu Towaru w obie strony,

b. przekierowa6 caly Towar lub czgS6 Towaru do innego odbiorcy po poinformowaniu
Sprzedaj4cego o zmianie ceny kontraktowej.

Podstaw4 oceny jakoSci Towaru jest analiza wykonana w laboratorium Kupuj4cego. W
przypadku zakwestionowania przezSprzedaj4cego wyniku analizy zostanie wykonana analiza
rozjemczawe wla5ciwej jednostce Inspekcji Jako6ci Handlowej Artykul6w Rolno Spo2ywczych
lub innej instytucji, wla6ciwej do analizy jako6ci Towaru. Wynik analizy rozjemczej jest
rozstrzygaj1cy i ostateczny, a koszt jej przeprowadzenia pokryje Strona, kt6rej racja nie zostala
potwierdzona przez analizg rozjemczq. Sprzedaj4cy mo2e zakwestionowa6 wynik analizy
wykonanej przez KupujQcego, o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym powy2ej w terminie nie
dluzsrym niL 6 godzin dni od dnia poinformowania go o tych wynikach na numer lub adres e-
mailwskazany w pkt IV.1 a) niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpstw od jako6ci, Kupuj4cy jest uprawniony do jednostronnego obni2enia Ceny
(potr4cenia) zgodnie zTabel4 Potr4ceri stanowi4c4 Zalqcznik nr I do niniejszej Umowy.
O skorzystaniu z uprawnienia, o kt6rym mowa w zdaniu poprzedzajqcym, Kupuj4cy powiadamia
Sprzedaj4cego na pi6mie zgodnie z zasadami dorgczefi, okre6lonymi w pkt. IV.3 niniejszej
Umowy.

IV. Realizacja umowy:
Sprzedaj4cy zobowi4zany jest posiada6 calo$6 Towaru namagaz1nie w pierwszym dniu Terminu
Realizacj i niniej szej umowy.
Odbi6r Towaru przezKupuj4cego nastgpuje zmagazynu Sprzedaj4cego za pomoc4 Srodk6w
transportu Kupuj 4cego, na zasadach okre$lonych w niniej szym punkcie.
Transport Towaru odbywad sig bgdzie samochodami o ladowno$ci minimum 24 tony. W
przypadku, gdy Sprzedaj4cy nie zaladuje co najmniej 24 ton na podstawiony Srodek transportu,
w6wczas zobowi4zany bgdzie do pokrycia oplaty z tytulu zwigkszonych koszt6w transportu
wedlug stawki l0 zl za kaZd4 brakuj4cq tong Towaru w danym transporcie.
Ustalenie iloSci Towaru nastgpuje w magazynie Kupuj4cego na podstawie pomiaru wagi za
pom4cq urz4dzenia posiadaj4cego w dniu zaladunku aktualne Swiadectwo legalizacji wagi.
Ustalenie takie bgdzie uznane zawi4lqce pod warunkiem przedloZeniaprzez Sprzedaj4cego do
wgl4du Kupuj4cemu wa2nego Swiadectwa legalizacjiwagi. W sytuacji braku aktualnego
dokumenty, do rozliczeh przyjgta bgdzie iloS6 Towaru wedfug wagi w magarynie Kupuj4cego.
Kupuj4cy przed wyslaniem Srodka transportu do Sprzedaj4cego dokona awizacji, polegaj4cej na
powiadomieniu Sprzedaj4cego drog4 elektroniczn4 w formie wiadomo6ci tekstowej SMS lub
w formie wiadomo6ci e-mail na numer telefonu kom6rkowego lub adres e-mail Sprzedaj4cego
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
op62nienia siggaj4ce do 48 godzin w stosunku do awizowanego czaslprzybycia. Takie
op62nienie nie stanowi nienale4rtego wykonania umowy przez Kupuj4cego.

a. 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 przez Sprzedaj4cego nie jest wiegil4ce dla Kupuj4cego.
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7. W przypadku niewykonania lub nienale44ego wykonania przedmiotu Umowy przez
Sprzedaj4cego w Terminie Realizacji okre6lonym na wstgpie, Sprzedaj4cy bgdzie zobowi4zany
do zaplaty narzecz Kupuj4cego kary umownej w wysoko1ci?D %o wartoSci brutto
niezrealizowanej czg6ci przedmiotu Umowy, chyba 2e takie niewykonanie lub nienaleLryte
wykonanie przedmiotu Umowy nast4pilo zprzyczynlel4cych po stronie Kupuj4cego lub na
skutek okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt. VI niniejszej Umowy. Je2eli szkoda poniesiona
przez Kupuj?cego ztego brtutu przewyhszy wysokoS6 zastrzeilonej kary umownej, Kupuj4cy
bgdzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czg6ci odszkodowania na zasadach og6lnych.

Kupuj4cy zastrzega sobie prawo do wydlu2enia odbioru towaru o l4 dniod daty zakonczenia
terminu r ealizacji umowy.

JeZeli umowazostalazawarta na warunkach dostawy Towaru ptzezSprzedawcE w opcji
Kupuj4cego , to Sprzedaj4cy jest zobowiqzany w okreSlonymprzez Kupuj4cego terminie
dostarczy6 Towar do wyznaczonego miejsca. Sprzedaj4cy jest zobowi1zany do przedstawienia
dokumentu PZ z miejsca rozladunku.
Prryst4pienie przez Sprzedaj4cego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy pocrytywane bgdzie
zaprzyjgcie wynikaj4cej z niniejszej umowy oferty.

V. Dorgczenia:
Na potrzeby niniejszej umowy Strony wskazuj4 nastgpuj4ce dane, kt6rymi Strony bgd4
poslugiwa6 sig prry wykonywaniu niniejszej umowy:
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a. Sprzed ajqcy - adres:
fax: adres e-mail:

telefon:
a

)

2.
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b. Kupuj4cy - adres: ul. Czere6niowa 98, 02-456 Warszawa, telefon: 83 354 59 56,fax:83 342
83 69, adre s e-mai I : -b"i.ulq 

(r.ipm"n a_gr-e#-|,
Z zastrzeheniem ust. 3 poniZej, Strony niniejszej umowy wyrailaj4zgodg na dorgczenia pism
dotycz4cych niniejszej umowy za poSrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, zgodnie z
danymi wskazanymi w ust. 1 powyZej.
Bezwzglgdnego dorgczenia w formie pisemnej osobi$cie za pokwitowaniem, kurierem lub
przesytk4 polecon4 zazwrotnym potwierdzeniem odbioru wymagaj4 w zakresie niniejszej
umowy pisma dotycz4ce rozwiqzania niniejszej Umowy.

VI. Reklamacja towaru

W prqypadku zastrzeilert co do jako6ci towaru Sprzedaj4cy jest zobowiqzany w terminie 3 dni
roboc4,ch od momentu poinformowania go o wynikach badania danej partii Towaru zg)osi6
Kupuj4cemu poczta elektroniczn4 lub kuriersk4 reklamacj e zawierajqc4 wskazanie kt6re
parametry jako6ciowe zbadania okre6lonej partii Towaru w magazynie Kupuj4cego sqprzez
Sprzedaj4cego kwestionowane orazwskazanieniezalehnej firmy kontrolnej spo6r6d : SGS,
POLCARGO, Hamilton.
Wskazanie towaru musi obejmowa6 numer rejestracyjny samochodu , datg wydania oraz
magazyn wydania. Niezale2na firma kontrolna wykona badania jakoSci pr6bki z partii kt6rej
jakoS6 zakwestionowano ( drugaanaliza) . Gdy r6Znica miedzy wynikami nie przekracza0,5Yo,
koszty Drugiej Analizy ponosi Sprzedaj4cy. W takim przypadku ostateczn4 jakoSi towaru
stanowi6 bgdzie Srednia wynik6w pierwszej idrugiej analizy. Gdy wynik analizy drugie jest
wylszy niL0,5Yo podstawg okreSlenia jakoSci danej partii towaru stanowi wynik drugiej analiry.
Tak uzyskany wynikjest ostateczny iwieyZqcy dla stron. Koszt drugiej analizy pokrywa strona
przegrywaj4ca

VII. Czas obowi4rywania umowy
Niniejsza umowa zostalazawarta do dnia 3l grudnia 2021 r. .

Umowa mohe zosta| rorwi4zania w ka:Zdym czasie zazgodnym porozumieniem Stron.
Rozrvi4zanie umowy w ten spos6b powinno zostad dokonane na piSmie pod rygorem
niewaZnoSci.
Kupuj4cemu w prrypadku wyst4pienia odstgpstw od ustalonych w niniejszej Umowie
parametr6w jakoSci towaru przysluguje prawo do odst4pienia od niniejszej umowy do dnia 3l
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grudnia 2021 r. Odst4pienie od umowy mo2e nast4pi6 w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomo$ci o niespelnianiuprzeztowar parament6w jakoSci. OSwiadczenie o odst4pieniu od
Umowy zostanie ztohone w formie pisemnej.

VIII. Sila wyisza
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoSci za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie
niniejszej umowy w calo(ci lub w czg6ci, jezeli niewykonanie lub nienalelyte wykonanie
niniejszej umowy przez Strong nast4pilo na skutek okoliczno6ci calkowicie niezaleilnych,
o kt6rych Strona nie wiedziala i nie mogla ich przewidzie6 lub kt6rym nie mogla zapobiec lub
zabezpieczyC sig przed ich skutkami pomimo doloZenia naleLytej starannoSci (sila wy2sza).
Za okoliczno6ci, o kt6rych mowa w pkt. VI.l niniejszej umowy, z uwzglgdnieniem przeslanek
uwzglgdnionych w tym postanowieniu, bgd4 uznawane w szczeg6lnoSci zmiany powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych
decyzji lub innych akt6w przezorgany administracji publicznej krajowej lub zagranicznej,
susze, poilary, powodzie lub inne klgski rywiolowe, wszelkiego rodzajudzialaniawojenne,
powstania i zamieszki, blokady dr6g lub strajki, za wyj4tkiem strajk6w pracownik6w Strony.

IX. Ochrona os6b firycznych w zvri4zku z przetwarzaniem danych osobowych
Administratorem danych osobowych os6b uprawnionych do zawarcia umowy jest Pioff
Naumiuk, prowadz4cy dzialalno{;6 gospodarcz4 pod firm4 PMN AGRO Piotr Naumiuk z
siedzib4 w Warszawie, przy ul. CzereSniowej 98 (02-456 Warszawa);
Dane osobowe bgd4 przetv,rarzane na podstawie art.6 ust. I pkt b rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE)20161679 zdnia2T kwietnia20l6 roku w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi4zku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO - og6lne rczporz4dzenie o ochronie
danych) w celu wykonania przedmiotowej umowy lub do podjgcia dzialahna21danie osoby,
kt6rej dane dotycz4przedzawarciem umowy orazart.6 ust. I lit. f ( w zakresie przetwarzania
danych w celu realizacji obowi4zk6w i praw wiqil4cych siE zzawartA umow? lecznie
stanowi4cych bezpoSrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).
Kategorie danych osobowych obejmuj4 dane niezbgdne do zawarciai realizacji przedmiotowej
umowy;
Dane osobowe nie s4 i nie bgd4 przekazryane innym podmiotom;
Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji umowy, nie dtuzej
jednak niz do uplywu okresu przedawnienia zobowiqzari podatkowych, oraz uptywu okresu
przedawnien ia roszczefi z przedmiotowej umowy;
Osobom, kt6rych dane s4 przetwarzane przysfuguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Urzqd Ochrony Danych Osobowych), prawo dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwatzania, oraz prawo do przenoszenia danych;
Podanie danych osobowych jest niezbgdne do zawarcia umowy.
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X. PoufnoS6 i tajemnica przedsigbiorstwa
Sprzedaj4cy zobowi4zuje sig tak w czasie trwania umowy, jak teZ po jej zakoirczenht lub ustaniu z
jakichkolwiekprzycryn do zachowania Scislej poufnoSci wsrystkich informacji, danych, dokument6w
o charakterze techn icznym, technolo giczny m, organ izacyj nym


