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Umowa Kontraktacyjna 
Nr   

 
zawarta w dniu……………….. r. w Krakowie pomiędzy: 
Polskimi Zakładami ZboŜowymi „PZZ” w Krakowie S.A.  
31-444 Kraków, ul. Ładna 27 
NIP: 675-000-00-59  
Dane firmy: 
Nr rejestru: KRS 0000092108 
Prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 1.757.200,00 zł 
Zarząd: Prezes Zarządu – Lucyna Jędrzejczyk 
Członek Zarządu – Marek Dębski 
reprezentowanymi przez: 
Prezes Zarządu – Lucyna Jędrzejczyk  
Prokurent – Robert Peter 
zwanymi w dalszej części umowy Kontraktującym 
 
a  
 

imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 
adres- miejscowość, poczta, ulica, nr domu 

 

NIP:  
reprezentowanym/i przez: 
 
zwanym w dalszej części umowy Producentem Rolnym 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest  sprzedaŜ przez Producenta Rolnego ……….. ton ziarna 
pszenicy. Dopuszcza się róŜnicę w wykonaniu dostaw w ilości ± 10 % w stosunku do 
zakontraktowanej masy. 

2. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat z moŜliwością przedłuŜenia na lata następne 
pod warunkiem sporządzenia stosownego aneksu. 

3. Producent Rolny oświadcza, Ŝe zboŜe stanowiące przedmiot umowy pochodzi z jego 
produkcji, jest jego własnością i jest wolne od wszelkich obciąŜeń.  

4. Szczegółowy harmonogram dostaw będzie uzgodniony między stronami przed 
realizacją kolejnych transzy. 

5. W przypadku odbioru towaru przez Kontraktującego z magazynu Producenta Rolnego 
za masę towaru przyjmuje się masę stwierdzoną po załadunku na środek transportu w 
obecności przedstawiciela Kontraktującego na wadze dopuszczonej do rozliczeń 
handlowych (o ile strony nie ustalą inaczej w obecności Spedytora), potwierdzoną na 
dowodzie wydania towaru. Masa w miejscu załadunku jest wiąŜąca i taka tylko moŜe 
zostać zafakturowana. 

6. W przypadku dostawy towaru przez Producenta Rolnego do magazynu 
Kontraktującego, za masę towaru przyjmuję się masę stwierdzoną u Kontraktującego, 
na wadze dopuszczonej do rozliczeń handlowych, w obecności przedstawiciela 
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Producenta Rolnego (o ile strony nie ustalą inaczej w obecności Spedytora) 
potwierdzoną na dowodzie przyjęcia i tylko taka moŜe być zafakturowana. 

 
 

§ 2 
PARAMETRY JAKOŚCIOWE PSZENICY 

1. Ziarno pszenicy będącej przedmiotem niniejszej umowy musi odpowiadać 
następującym parametrom jakościowym: 

Wilgotność     maksymalnie 14,5% 
Liczba opadania    minimum 220 s 
Zawartość glutenu   minimum 27 % 
Wyrównanie    minimum 75 % 
Zanieczyszczenia ogółem   maksymalnie 6% 

w tym nieuŜyteczne  maksymalnie 2% 
Ziarno zdrowe o jakości handlowej, bez szkodników zboŜowych, obcych zapachów, 
śnieci, substancji szkodliwych. 
Sprzedający oświadcza, Ŝe zboŜe stanowiące przedmiot umowy nie ma 
przekroczonego dopuszczalnego poziomu pestycydów, metali cięŜkich i mykotoksyn 
oraz  nie jest modyfikowane genetycznie. 

2. Dopuszcza się odstępstwa od parametrów określonych w pkt 1 § 2 – w zakresie 
wilgotności i zanieczyszczeń ogółem – do maksymalnych wielkości określonych 
cennikiem skupu obowiązującym w dniu fizycznej dostawy zboŜa do magazynu 
Kontraktującego. Pszenica o obniŜonych parametrach w tym zakresie będzie przyjęta z 
zastosowaniem odpowiednich potrąceń cenowych wynikających z cennika 
Kontraktującego.  
3. W przypadku obniŜonych parametrów w zakresie zawartości glutenu, wyrównania 
ziarna i liczby opadania, dopuszcza się moŜliwość zakupu takiego towaru na zasadach 
indywidualnych uzgodnień między stronami. 
4. W przypadku wystąpienia wad towaru dyskwalifikujących pszenicę (szkodniki, 
porost, obcy zapach, substancje szkodliwe, liczba opadania poniŜej 160 sek.) 
Kontraktujący odmówi przyjęcia towaru i zwróci go Producentowi Rolnemu na jego 
koszt. 
5. Jakość zboŜa określona będzie w dniu dostawy w laboratorium magazynu 
Kontraktującego z próby pobranej z kaŜdego środka transportu. 
6. Na podstawie wyników analizy laboratoryjnej określona będzie cena dostawy zboŜa. 
7. W przypadku zakwestionowania przez Producenta Rolnego  wyniku analizy, analiza 
rozjemcza zostanie wykonana we wskazanym przez Producenta Rolnego niezaleŜnym 
laboratorium. Wynik analizy rozjemczej będzie rozstrzygający i ostateczny a jej koszty 
pokryje strona przegrywająca.  

 
§ 3 

CENA I ROZLICZENIE FINANSOWE 
1. Cena za poszczególne partie pszenicy o parametrach określonych w § 2 pkt. 1 

dostarczonej w kolejnych transzach będzie ustalana pomiędzy stronami kaŜdorazowo 
w formie pisemnej. 

2. Zapłata naleŜności za dostarczone zboŜe nastąpi przelewem na konto bankowe 
Producenta Rolnego w ciągu 14 dni od daty dostawy. 
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§ 4 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie dostarczenia pszenicy w ilości określonej niniejszą umową 
Producent Rolny zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości zboŜa, którego nie 
dostarczył do magazynu Kontraktującego, licząc jego wartość według ceny pszenicy 
określonej na podstawie §3 pkt 1 umowy. 

2. Taką samą karę zapłaci Kontraktujący w przypadku nie odebrania pszenicy w ilości i 
na warunkach określonych niniejszą umową. PowyŜsza kara nie będzie miała 
zastosowania w przypadku, gdy odmowa przyjęcia zboŜa nastąpi z przyczyn 
wymienionych w §2 pkt 3 i 4. 

3. Kary o których mowa w pkt. 1 i 2 nie będą naliczane w przypadku nie ustalenia ceny 
danej transzy zgodnie z §3 pkt 1. 

4. Producent Rolny i Kontraktujący mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty kary 
umownej, jeŜeli niedotrzymanie warunków niniejszej umowy tj. niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie mogą 
ponosić odpowiedzialności. Za okoliczności takie uznaje się zdarzenia: powódź, 
poŜar, gradobicie i inne zdarzenia losowe, na które Producent Rolny czy 
Kontraktujący nie mogą mieć wpływu. 

5. W przypadku wystąpienia szkody Producent Rolny obowiązany jest powiadomić o 
tym fakcie Kontraktującego w ciągu 7 dni od daty jej wystąpienia, a następnie 
sporządzić protokół strat. 

6. Protokół sporządzony przez firmę ubezpieczeniową zastępuje protokół strat, lecz o 
tym fakcie Producent Rolny zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie 
Kontraktującego. 

7. Protokół strat stanowi podstawę do odstąpienia od kar umownych. 
 

§ 5 
INNE POSTANOWIENIA 

1. Umowa moŜe być przedłuŜona na lata następne pod warunkiem sporządzenia 
stosownego aneksu. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem niewaŜności. 

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Kontraktującego. 

5. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

6. Strony uznają za wiąŜące dokumenty przesłane drogą faksową 
 

 
Producent Rolny       Kontraktujący 


