
 

  

UMOWA SPRZEDAŻY RZEPAKU TYP RI1 RED nr: XXX z dnia xxx                                                    
 
Kupujący: 
 
Bunge Polska Sp. z o. o.  
ul. Niepodległości 42  
88-150 Kruszwica 
  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
nr KRS: 0000228312 
Kapitał Zakładowy: 321.914.400,00 zł 
NIP: 556 253 46 95, REGON 340000206, BDO 000010476  
reprezentowana przez:: 
 
XXX 
   
 
Nr Sprzedającego w systemie IT Kupującego:       

 
Sprzedający:      
 
 
 
 
 
  
 
KRS:       Sąd Rejonowy       
Kapitał zakładowy       
NIP:       
Tel:       Fax:       
e-mail:         
reprezentowana/y przez:       
status podatkowy: VAT 

 
1. TOWAR Nasiona rzepaku wyprodukowane z materiału siewnego odmian niezmodyfikowanych genetycznie, zarejestrowanych we 

Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), podwójnie ulepszonych „00”, nie podlegające wymogom znakowania 
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr  1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. i Rozporządzenia (WE) 
nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r., ze zbiorów XXX, o parametrach określonych w pkt 4 
umowy i w §2 pkt 1 OWZ, pochodzenia xxx. Towar będzie miał gwarancję zrównoważonego rozwoju  zgodnie z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju określonymi w Art. 29 ust.2 do Art. 29 ust.5 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE.L.2018.328.82)  
(„Dyrektywa”) i będzie certyfikowany w ramach dobrowolnych systemów uznanych zgodnie z Art.30 (4) „Dyrektywy”, o wartości  
WPISAĆ WŁAŚCIWE NUTS2. 

 2. ILOŚĆ XXX ton ± xxx% w opcji Sprzedającego. Nadwyżka ponad xxx% wyceniona zostanie w cenie obowiązującej u Kupującego w dniu 
dostawy oraz przy uwzględnieniu pozostałych postanowień umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę. 

3. CENA XXX netto za tonę PLN przy warunkach dostawy jak w punkcie 7 umowy, przy parametrach, jak w punkcie 4 umowy. Do ceny zostanie 
doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

4. PARAMETRY NASION RZEPAKU Wilgotność 9,0%, zawartość zanieczyszczeń 2,0%, zawartość kwasu erukowego do 2,0%, zawartość oleju min. 40,0%, zawartość 
wolnych kwasów tłuszczowych do 2,0%. 

5. DOPŁATY I POTRĄCENIA W przypadku dostarczenia nasion rzepaku o parametrach innych, niż w punkcie 4 zastosowane zostaną poniższe dopłaty i potrącenia: 
wilgotność   5,0 – 5,9%  - bez dopłat, 
wilgotność   6,0 – 8,9%  - za każde 0,1% dopłata 0,05% ceny netto, 

    zanieczyszczenia   0,0 – 1,9%   - za każde 0,1% dopłata 0,05% ceny netto,  
    zanieczyszczenia   2,1 – 4,0%   - za każde 0,1% potrącenie 0,1% ceny netto, 

kwas erukowy  powyżej 2,0%  - za każde 0,1% potrącenie 0,25% ceny netto, 
zawartość oleju   poniżej 40,0% - za każde 0,1% potrącenie 0,15% ceny netto, 
wolne kwasy tłuszczowe  powyżej 2,0% - za każde 0,1% potrącenie 0,25% ceny netto. 
Kupujący może podjąć decyzję o przyjęciu rzepaku o wilgotności powyżej 9,0%, do wilgotności max 10,0%, stosując potrącenia z ceny 
za każde 0,1% wilgotności powyżej 9,0% w wysokości 0,15% ceny netto oraz o zanieczyszczeniach powyżej 4,0% do max 6,0%, 
stosując potrącenia z ceny za każde 0,1% powyżej 4,0% w wysokości 0,2% ceny netto, na co Sprzedający wyraża zgodę. Warunki 
odmowy przyjęcia rzepaku określono w OWZ.  

6. TERMIN DOSTAWY   Od xxx do xxx 
7. WARUNKI DOSTAWY Dostawa nastąpi transportem samochodowym Sprzedającego na jego koszt i ryzyko, do magazynu Kupującego w xxx. 
 Dostawa możliwa jest wyłącznie na podstawie harmonogramu dostaw przesłanego przez Kupującego e-mailem co najmniej dwa dni 

przed rozpoczęciem dostaw. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić harmonogram na adres e-mail, z którego go otrzymał lub 
uzgodnić jego zmianę. Kupujący nie odpowiada za koszty oczekiwania samochodów na rozładunek. 

8. WARUNKI ROZLICZENIA Ilość stwierdzona na wagach Kupującego i jakość określona przez Kupującego zgodnie z §2 punkty 3-6 OWZ. Zawartość  oleju 
oznaczana będzie w laboratorium Kupującego w każdej dostawie. 

9. PŁATNOŚĆ   Przelewem, w terminie xxx dni, zgodnie z §4 OWZ, na rachunek Sprzedającego nr xxx 
Nazwa Banku xxx 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Niniejsza umowa nie jest umową kontraktacji, co oznacza, że nasiona rzepaku nie muszą być wytworzone przez Sprzedającego, a Sprzedający nie może powołać się na 

niemożność należytego wykonania umowy z powodu okoliczności dotyczących jego gospodarstwa, jako producenta. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszej 
umowy zobowiązuje obie strony do jej realizacji bez względu na zmiany warunków rynkowych. 

2) Szczegółowe warunki i zasady zakupu nasion rzepaku określa niniejsza umowa oraz „Ogólne warunki zakupu nasion rzepaku przez Bunge Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 
Kruszwicy” z dnia 01 grudnia 2021 r. (zwane dalej OWZ), które stanowią integralną część umowy. Jeżeli Sprzedający również stosuje ogólne warunki lub wzorce umów, do 
niniejszej umowy stosuje się wyłącznie OWZ Kupującego. 

3) Sprzedający oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał od Kupującego OWZ, zna i akceptuje ich treść. Wyraża również zgodę na stosowanie „Instrukcji oceny 
jakościowej nasion rzepaku”, która dostępna jest na stronie internetowej http://www.bunge.pl/ i oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nią. Strony 
uzgadniają, że zmiana Instrukcji spowodowana zmianą przepisów określających jakość nasion rzepaku nie wymaga zmiany warunków umowy i może być wprowadzona 
jednostronnie przez Kupującego. 

4) W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią umowy i OWZ Kupującego, zastosowanie ma umowa. 
5) Strony uzgadniają, że za przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w OWZ, uważa się w każdym przypadku osobę, która dostarcza nasiona rzepaku do Kupującego. 
6) Sprzedający oświadcza, że nasiona rzepaku pochodzą z plantacji obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym i wyprodukowane zostały zgodnie z zastosowaniem zasad 

określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2018.1310 j.t. z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. 2013. poz. 505) oraz spełniają wymagania zawarte w poniższych przepisach: 
a) rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1 
z późn. zm.), 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie (WE) 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych 
poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych (Dz.U.UE.L2011.215.4), 

c) rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG 
(DZ.U.UE.L.2005.70.1 z późn. zm.), 

d) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 
spożywczych (Dz.U.UE.L.2006.364.5 z późn. zm.), 

e) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. 2014. poz. 206 t.j. z późn. zm.). 
7) Sprzedający oświadcza, że spełnia wymogi nałożone przepisami rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. 

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U.UE.L.2005.35.1 z późn. zm.) i widnieje w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Weterynarii. 
8) Kupujący będzie przetwarzać dane osobowe Sprzedającego, jako administrator danych głównie w celu realizacji tego stosunku umownego i dla uzasadnionych interesów 

administratora. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z przysługujących im praw oraz w celu 
uzyskania dalszych informacji na temat  praktyk Kupującego w zakresie ochrony danych, należy zapoznać się z Informacją o Ochronie Danych Klientów/Dostawców w UE 
na stronie https://bunge.pl/pl/rodo/  

9) Kupujący oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

10) Do umowy i do stosunków prawnych powstałych pomiędzy stronami na jej podstawie stosuje się prawo polskie. Do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami 
właściwym miejscowo jest sąd powszechny w Bydgoszczy.   

11) Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przez Strony obowiązków z niej wynikających. Umowa może zostać rozwiązana wskutek zgodnych oświadczeń woli obu stron, 
wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności. Po zawarciu umowy jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________     _________________________________________ 
          KUPUJĄCY                   SPRZEDAJĄCY 

 


