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Ul. Wągrowiecka 4a
62-110 Damasławek

Tel: +48 533 276 850
E-mail: rozliczenia@retrade.com.pl

Umowa Handlowa

Data:

Towar zdrowy, zapach swoisty, o jakości handlowej, wolny od szkodników magazynowych .

Sprzedający potwierdza sprzedaż towaru:

Kupujący Sprzedający

AgroRetrade Sp.Zo.o

Ul. Wągrowiecka 4a

62-110 Damasławek 

NIP: 766 199 37 92

Nazwa Towar □ Wilgotność Zanieczyszczenia

Ogolem

Zanieczyszczenia

Nieużyteczne
Gęstość Białko Sporysz

Max.

Fuzarium Liczba

Opadania

Ziarna

Połamane

Rzepak □ 9,0 % 2,0 % --------- ---- ---- --- ---- ----

Pszenica

Konsumpcyjna

□ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 78 kg/hl 14 % 0 0,1 275

Pszenica ,

Konsumpcyjna

X 14,5 % 6,0 % 2,0 % 76 kg/hl 12,5 % 0 0,1 250

Pszenica

Paszowa

□ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 72 kg/hl 10,5 % 0,05 % 0,2 -----

Żyto

Konsumpcyjne

□ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 72 kg/hl --- 0,005 % 0,2 120

Żyto

Paszowe

□ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 68 kg/hl ---- 0 0,2 -----

Jęczmień

Konsumpcyjny

□ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 68 kg/hl ---- 0 0,1 ----

Jęczmień □ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 62 kg/hl ---- 0,1 % 0,1 -----

Pszenżyto □ □14,5 % 6,0 % 2,0 % 70 kg/hl ---- --- ---- --- 10,0 %

Owies □ 14,5 % 6,0 % 2,0 % 48 kg/hl ---- --- ---- -----

Kukurydza

sucha

□ 14,5 % 8,0 % 2,0 % --- ---- --- --- ---- 8,0 %

Kukurydza

Mokra

□ 30 % 8,0 % 2,0 % --- ---- --- ---- ---- 8,0 %

Inne

(……………….)

□



ILOŚĆ : 
CENA I WARUNKI DOSTAWY:  
DATA ODBIORU I MIEJSCNE 
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Osoby działające w imieniu stron umowy oświadczają, że na dzień podpisania niniejszej umowy są prawidłowo umocowane do podpisywania i
2. składania oświadczenia woli w imieniu strony, którą reprezentują
2. Sprzedający zobowiązany jest, jeżeli otrzyma od kupującego dwa egzemplarze umowy, do odesłania lub dostarczenia Kupującemu podpisanego jednego
egzemplarza umowy w oryginale drągą pocztową lub w inny sposób.

3. ostateczny termin odbioru lub dostawy przedmiotu umowy, Kupujący określi i wskaże Sprzedawcy najpóźniej na 24 godziny przed planowanym
odbiorem lub dostawą. W przypadku odbioru przedmiotu umowy u Sprzedający przez transport Kupującego, sprzedawca obowiązany jest uzyskać

informacje od kierowcy o maksymalnej ładowności środka transportu. Sprzedawca ponosi wobec kupującego odpowiedzialność z tytułu poniesienia przez
Kupującego szkody, w szczególności naniesienia na niego kar administracyjnych spowodowanej przeładowaniem środka transportu ponad jego
maksymalną ładowność.

4. W Przypadku nie wykonania przez Sprzedającego umowy lub jej części, w szczególności nie sprzedania lub nie wydania Kupującemu w
określonym umową terminie przedmiotu umowy, Sprzedający zapłaci Kupującemu, na jego wezwanie karę umowną w wysokości 40% wartości

niedostarczonego towaru.
5. Strony oświadczają, iż naruszenie któregokolwiek z parametrów jakościowych określonych w umowie w jakiejkolwiek wielkości stanowi wadę
dyskwalifikującą przedmiot umowy i upowarzniającą kupującego do jego odesłania Sprzedającemu. Kupujący może zastosować potrącenie cenowe
z tytułu obniżonej jakości w dopuszczonym przez strony zakresie zgodnie z pk. 7 niniejszej umowy. Odesłanie przedmiotu umowy nie wyłącza
zastosowanie pk. 4 umowy. Koszty przekierowania lub odesłania przedmiotu umowy pokrywa Sprzedający określone stawką 5 złotych za 1 kilometr.

6. Ostateczne określenie wagi i jakości Towaru odbywać się będzie u końcowego odbiorcy po odbiorze danej partii towaru. O wadze zakupionego towaru
Kupujący powiadamia Sprzedającego niezwłocznie w formie pisemnej lub mailowej nie później niż w terminie 7 dni roboczych, a o wynikach analizy
laboratoryjnej niezwłocznie po ich uzyskaniu. Jeśli wyniki badania odbiegają od jakości ustalonej w niniejszej umowie, poinformowanie o nic

h Sprzedającego jest równoznaczne ze zgłoszeniem wady.
7. Kupujący ma prawo podjać decyzję o przyjęciu towaru nie spełniającego parametrów jakościowych określonych w umowie stosując potrącenia z ceny
zgodnie z zapisemzawartym w dołączonej tabeli potrąceń, na co Sprzedający wyraża zgodę. W przypadku obecności żywego szkodnika Kupujący ma

prawo odmowy przyjęcia towaru lub zaproponowaniu ustalenia indywidualne. Jeśli jakość towaru odbiega od ustaleń umowy Kupujący ma prawo odmowy
przyjęcia towaru. W przypadku odmowy przyjęcia Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego poniesionymi kosztami przewozu towaru jeśli takowe

wystąpiły zgodnie z określeniem w pk.5.
8. W przypadku zastrzeżeń Sprzedającego co do jakości partii towaru stwierdzonej przez Kupującego, Sprzedający ma prawo w ciągu 24 godzin od
dostawy złożyć pisemną reklamację i uzgodnić z Kupującymnie zależne laboratorium, w którym wykonana zostanie powtórna analiza z wtórników

pobranych i zabezpieczonych na rozładunku. Akceptowane laboratoria niezależne to: SGS Polska Sp. z o. o., J. S. Hamilton Polska S. A. . Wyniki
analizy wtórnika są ostateczne i będą służyć do rozliczenia między stronami. Koszty analizy pokrywa strona przegrywająca spór.
9. Sprzedający oświadcza, że do bezpośredniego suszenia towaru nie zostały zastosowane paliwa do tego nie przeznaczone: oleje, smary, odpady
komunalne, plastik, opony itd.. Sprzedający oświadcza również, że produkowany i dostarczany przez niego towar jest wyprodukowany zgodnie z
dobrą praktyką rolniczą.

10. Siła Wyższa
Niniejsza umowa nie jest umową kontraktacji, co oznacza że towar nie musi być wytworzony przez Sprzedającego a Sprzedający nie może powołać
się na niemożność należytego wykonania umowy z powodu okoliczności dotyczących jego gospodarstwa jako producenta.

Wyjątkiem jest wystąpienie siły wyższej. W przypadku wystąpinienia siły wyższej strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest do
natychmiastowego poinformowania stronę przeciwną a także dostarczenie odpowiednich dowodów. Twierdzenie siły wyższej skutkuje rozwiązaniem umowy
bez żadnych obowiązków lub innych wzajemnych roszczeń. Pod pojeciem siły wyższej należy rozumieć:
-śmierć beneficjenta
-klęski żywiołowe (powódź, trzęsienie ziemi, huragan)
-zaburzenie życia zbiorowego ( działania wojenne)
-akt władzy państwowej, które czynią niemożliwym wykonanie danej umowy
Fakt stwierdzenia kleski żywiołowej na obszarze w którym znajduje się gospodarstwo producenta, musi być zgłoszone przez odpowiednie organy
administracyjne RP.
11. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd według wyboru Kupującego.
12. Umowy sporządzone zostały w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednej dla stron. Kupujący zastrzega sobie prawo do uważania umowy za
ważną w przypadku nie odesłania przez sprzedającego jednej z kopi podpisanego właściwie egzemplarza umowy.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
14. Towar jest certyfikowany zgodnie z GMP+

Kupujący Sprzedający
……………………………………… ……………………………………………..


