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UMOWA  

na prowadzenie skupu i transportu jabłek przemysłowych 

Zawarta w dniu …………………………….r. w ………………..……………………….. pomiędzy: 

 

ODBIORCA ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, ul. Podgórska 4, 05 – 520 Konstancin-

Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000285266, posiadającą numer NIP: 5321388306, REGON: 012418701, reprezentowaną na podstawie 

pełnomocnictwa Zarządu przez Jana Ruszałę - zwaną dalej „ODBIORCĄ”, 

a: 

…………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

…………………………………………………… Mail: ………………………Tel. ……………………... 

zwanym dalej „Dostawcą”. 

§1 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Dostawca zobowiązuje się do kupna we własnym imieniu lecz na rzecz 

ODBIORCY jabłek przemysłowych (zwanych dalej „Produktami”) w ilości, o której mowa w ust. 2 i 3 

poniżej, na podstawie zawartych przez Dostawcę we własnym imieniu umów kontraktacji z producentami 

Produktów (będącymi rolnikami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności 

bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013 r., s. 608, z późn. zm. dalej jako „Rolnik” lub „Rolnicy”) oraz zgodnych z normami 

jakościowymi określonymi przez ODBIORCĘ w Załączniku nr 1 (Specyfikacja Jakościowa Produktu dla 

ODBIORCY), odbioru Produktów od Rolników w tym ewentualnego jego magazynowania, a następnie do 

dostarczania wskazanego przez ODBIORCĘ punktu i w uzgodnionych z nim terminach tych Produktów, a 

ODBIORCA zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy Ceny Dostawy, z zastrzeżeniem że Umowa nie obejmuje 

Produktów, w stosunku do których Dostawca zawrze Umowy Kontraktacji, o których mowa w ust. 2 ponad 

limity ilościowe określone w umowie, lub Produktów które zostaną dostarczone do Dostawcy przez Rolników 

po dniu 31 grudnia 2018 r. 

2. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest dokonać zakupu od Rolników na rzecz ODBIORCY 

Produktów w łącznej ilości nie większej niż ………………ton. Zakupu Produktów od Rolnika Dostawca 

dokona na podstawie umowy kontraktacji zawartej zasadniczo w oparciu o wzór umowy kontraktacji 

stanowiący Załącznik nr 2 (Wzór Umowy Kontraktacji) do niniejszej Umowy (dalej „Umowa Kontraktacji”). 

 Dostawca nie może zakontraktować Produktów (zawrzeć umowy kontraktacji) u żadnego z Rolników w ilości 

większej niż wynikająca z pomnożenia powierzchni sadu jabłoniowego i wskaźnika 20 ton/ha, i nie większej 

niż 200 ton z jednego gospodarstwa. 

 Dostawca, realizując kontraktację Produktu, zobowiązany jest utrzymać następującą strukturę 

ilościowego odbiorów Produktu od Rolników: październik 2018 – 10%, listopad 2018 – 45%, grudzień 2018 

– 45%. 

5. ODBIORCA nie będzie zobowiązany do odebrania od Dostawcy Produktów w ilości przekraczającej limity 

określone w   ust. 2 - 4 i nie będzie zobowiązany do zapłaty za nie Ceny Dostawy. 

6. Produkty Dostawca zobowiązany jest dostarczać  własnym transportem ze swojego zakładu położonego w 

………………………… (dalej „Punkt Odbioru”) do wskazanego przez Odbiorcę miejsca przetworzenia (dalej 

„Punkt Przetworzenia”). 

 

§2 

1. Strony postanawiają, że cena netto za Produkty należna Rolnikowi od Dostawcy na podstawie Umowy 

Kontraktacji uzależniona będzie od daty dokonania dostawy Produktu przez Rolnika do Dostawcy, i wynosić 

będzie:  

https://sip.lex.pl/#/document/68384702?unitId=art(4)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67783796?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67849537?cm=DOCUMENT
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- 0,25 zł netto/kg Produktu dostarczonego Dostawcy w październiku 2018 r. 

- 0,26 zł netto/kg Produktu dostarczonego Dostawcy w listopadzie 2018 r. 

- 0.28 zł netto/ kg Produktu dostarczonego Dostawcy w grudniu 2018 r. 

2. Produkty muszą odpowiadać normom jakościowym określonym przez ODBIORCĘ w Załączniku nr 1 

(Specyfikacja Jakościowa Produktu dla ODBIORCY). W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Produktu 

niespełniającego warunków jakościowych ODBIORCA może odmówić odbioru dostawy Produktu i nie 

będzie on zobowiązany do zapłaty Dostawcy Ceny Dostawy. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy Produktu dokonywany jest przez ODBIORCĘ w momencie dostawy Produktu 

do Zakładu Przetwórczego (Punkt Przetworzenia)  na podstawie dokumentu przyjęcia, zgodnie z 

dokumentacją stosowaną w Punkcie Przetworzenia (dalej „Dokument Przyjęcia”). 

4. Dostawca zobowiązuje się do przekazania ODBIORCY na jego żądanie, dokumentacji potwierdzającej jakość 

i bezpieczeństwo Produktów dostarczonych  w ramach niniejszej Umowy. Brak dostarczenia wskazanego w 

zdaniu poprzednim dokumentu uprawnia ODBIORCĘ do wstrzymania płatności Ceny Dostawy za taką 

dostawę, zaś wynikające z tego tytułu opóźnienie w zapłacie nie będzie uprawniało Dostawcy do żądania 

jakiegokolwiek rodzaju odsetek lub zgłaszania innych roszczeń wobec ODBIORCY.  

5. Dostawca zobowiązuje się do nabywania Produktów dostarczanych do ODBIORCY wyłącznie od Rolników 

którzy: 

a) prowadzą produkcję polową Produktów zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Rolniczej, 

b) przestrzegają okresów karencji oraz stosują wyłącznie dopuszczone środki ochrony roślin w 

zalecanych dawkach,  

c) prowadzą ewidencję stosowanych zabiegów ochrony roślin.  

 

§3 

1. Za dostarczone przez Dostawcę do ODBIORCY Produkty, Dostawcy przysługuje cena wyliczona jako suma 

następujących składników (dalej „Cena Dostawy”): 

a) Cena zapłacona przez Dostawcę Rolnikowi za dostarczone następnie ODBIORCY Produkty, 

b) Logistyczna opłata ryczałtowa w wysokości 0,03 zł netto/kg dostarczonych ODBIORCY Produktów, 

c) Dodatek za transport wyliczany wg stawki 0,15 zł netto za 1 tonokilometr dostarczonych ODBIORCY 

Produktów na najkrótszej możliwej trasie pomiędzy Punktem Odbioru a Punktem Przetworzenia. 

2. Przy wyliczaniu Ceny Dostawy stosuje się następujące zasady: 

a) Podstawą naliczenia należności Dostawcy są ilości Produktów odebrane przez ODBIORCA na podstawie 

Dokumentu Przyjęcia; 

b) Dodatek transportowy liczony jest wg odległości „tam i z powrotem”, 

c) Cenę dostawy określa się w złotych/tonę. 

3. Zapłata Ceny Dostawy następować będzie po zakończeniu dostawy każdej partii Produktów na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Dostawce w oparciu o Dokument Przyjęcia. 

4. Wraz z fakturą VAT Dostawca zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć ODBIORCY: 

a) Dowód dostawy Produktów do Punktu Przetworzenia – kopię Dokumentu Przyjęcia, 

b) Zestawienie dostaw Produktów wykonanych przez Rolników składających się na dostawę Produktów do 

Punktu Przetworzenia. 

5. Cenę Dostawy ODBIORCA zapłaci Dostawcy przelewem na wskazane na fakturze VAT konto bankowe. 

Termin zapłaty należności strony uzgadniają na okres  maksymalnie 10 dni. 

6. ODBIORCA  nie odpowiada za rozliczenia Dostawcy z Rolnikami od których nabywa on Produkty. 

 

§4 

1. Dostawca może uzyskać od ODBIORCY zaliczkę na poczet Ceny Dostawy w wysokości 30% wartości 

zakontraktowanych przez niego u  Rolników Produktów, których termin dostawy został wyznaczony  na 

listopad i grudzień 2018 r.  (dalej „Zaliczka na poczet Ceny Dostawy”), a to pod warunkiem że Dostawca 

uprzednio zabezpieczy swoje należności przez przyjęcie od  Rolników weksli in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy Kontraktacji. 
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2. Zaliczka na poczet Ceny Dostawy wypłacona zostanie Dostawcy przez ODBIORCĘ na podstawie faktury 

zaliczkowej, do której załączone zostaną kopie Umów Kontraktacji zawartych przez Dostawcę z Rolnikami i 

ich zestawienie ilościowe i wartościowe.  

3. Odbiorca zobowiązuje się wspierać Dostawcę w przypadku konieczności dochodzenia należności z tytułu 

wypłaconych a nie rozliczonych przez Rolników zaliczek, pod warunkiem dochowania przez niego 

warunku ich zabezpieczenia zgodnie z ust. 1. 

4. Dla udokumentowania prowadzonej działalności Dostawca, poza dokumentacją jemu potrzebną, zobowiązany 

jest prowadzić i przekazywać ODBIORCY na każde żądanie: 

a) Wykaz umów kontraktacyjnych zawartych dla realizacji niniejszej umowy przez Dostawcę z Rolnikami, z 

uwzględnieniem planowanych lub dokonanych przez Dostawcę zaliczek na rzecz Rolników;  

b) Zestawienie dostaw Rolników wg ilości i wartości; 

c) Dokumenty na podstawie których Dostawca przygotował wykazy i zestawienia, o których mowa w lit. a) i 

b) powyżej; liczek. 

§5 

1. ODBIORCA jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktów od Dostawcy w następujących przypadkach: 

a) przekroczenia w Produktach poziomu pozostałości substancji czynnych pestycydów NDP (rozporządzenia 

WE nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami, w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości  pestycydów  w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na  ich powierzchni),  

b) stwierdzenia przekroczenia w dostarczonych Produktach dopuszczalnego poziomu azotanów, azotynów, 

metali ciężkich lub innych substancji określonych w obowiązujących przepisach,  

c) dostarczenia przez Dostawcę Produktów niezgodnych ze specyfikacją jakościową (Załącznik nr 1). 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 ODBIORCA uprawniony będzie do:  

a) żądania od Dostawcy zwrotu zapłaconej na podstawie niniejszej Umowy Ceny Dostawy, 

b) żądania od Dostawcy zwrotu poniesionych kosztów oraz kwot równych karom zapłaconym w związku z 

zakupem, przetworzeniem, sprzedażą bądź utylizacją Produktów, 

c) żądania od Dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku ze wskazanymi przekroczeniami z 

jakiegokolwiek tytułu, 

d) odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części. 

3. W przypadku stwierdzenia w Produktach obecności substancji niedozwolonych bądź przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń substancji dopuszczonych do stosowania w procesie uprawy Produktów, ODBIORCA 

uprawniony będzie do obciążenia Dostawcy wszelkimi wynikłymi z tego kosztami, w tym kosztami 

dodatkowych badań, zaś zobowiązania z tego tytułu mogą zostać potrącone z należnej Dostawcy Ceny 

Dostawy. 

§ 6 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku działania tzw. siły wyższej lub z powodu innych 

okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron, a które pozostają całkowicie poza ich kontrolą, w tym 

trwałych awarii urządzeń lub systemów zakładu, żywiołów, strajków itp. O wystąpieniu siły wyższej strony są 

zobowiązane powiadomić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od dnia, w którym dowiedziały się o 

zaistniałych okoliczności, a na żądanie przedstawić odpowiednią dokumentację. Strony zobowiązują się do 

podjęcia odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przeszkody tak szybko, jak to możliwe, oraz 

przywrócenia normalnego stanu umożliwiającego realizację warunków niniejszej Umowy. 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania jako poufnych wszelkich informacji związanych z wykonaniem 

Umowy, jak również informacji dotyczącej drugiej strony Umowy i prowadzonej przez nią działalności - bez 

względu na ich nośnik - jakie uzyskają od siebie, względnie od innych osób.  

2. Postanowienia ust. 1 nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielenia niezbędnych informacji organom 

administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom Stron, udostępniane będą tylko te fragmenty Umowy, 

które będą niezbędne do wykonania przez nich czynności związanych z jej realizacją. 

§ 8 
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1. ODBIORCA jako osobę właściwą do kontaktów przy  realizacji niniejszej Umowy ze swej strony wyznacza:  

.........................................., e-mail; ………………………….., numer tel. :  …………………………. 

2. Dostawca jako właściwą do kontaktów przy  realizacji niniejszej Umowy ze swej strony wyznacza: 

…………........................., e-mail; …………………..………., numer tel. :  ………………………. 

3. Strony mają prawo zmiany poszczególnych reprezentujących ich osób w drodze pisemnego zawiadomienia 

skierowanego do drugiej Strony. 

4. Ustanowienie ww. przedstawicieli nie narusza jednak zasad składania oświadczeń woli w imieniu Stron. 

 

§9 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 maja 2019 r. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

4. Spory powstałe na gruncie Umowy oraz w toku jej wykonywania Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

miejscowo właściwego dla siedziby ODBIORCY. 

5. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy i dwa dla 

Odbiorcy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Jakościowa Produktów ODBIORCY 

b)  Załącznik nr 2 – wzór Umowy Kontraktacji  

c) Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia Dostawcy o bezpieczeństwie Produktów. 

 

 

                                           …………  

          ODBIORCA        DOSTAWCA 

 


