WARUNKI DOSTAWY TOWARU
§1
1. Sprzedający zobowiązuje się przygotować Kupującemu owoce/warzywa w ilościach i odmianach wskazanych w § 4 niniejszej
umowy oraz specyfikacji. Kupujący zobowiązuje się do odbioru owoców/warzyw objętych przedmiotem umowy i zapłaty ceny.
2. W sytuacji złożenia zamówienia przez Kupującego i jego przyjęcia przez Sprzedającego, w razie rezygnacji z zamówienia przez
Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego zobowiązany on będzie do pokrycia na rzecz Sprzedającego kosztów
przygotowania towaru.
§2
1. Sprzedający zobowiązuje się, że towar sprzedawany w oparciu o zawartą umowę pochodził będzie z plantacji, która została założona
z kwalifikowanego materiału siewnego w odmianach ustalonych przez Kupującego.
§3
W ramach niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się przygotować do odbioru asortyment szczegółowo określony w specyfikacji
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i będącej jej integralną częścią. Specyfikacja zawiera dane dotyczące przedmiotu umowy,
norm jakościowych, ilości towaru, ceny jednostkowej towaru oraz ceny ogólnej.
§4
Miejscem odbioru jest rampa Sprzedającego.
Kupujący owoce / warzywa odbierze je własnym środkiem transportu, jeżeli nie ustalono inaczej w zamówieniu pisemnym lub
telefonicznie.
Sprzedający zapewni sprawny załadunek towaru.
§5
Strony zgodnie postanawiają, że za przyjęty towar Kupujący zapłaci Sprzedającemu uzgodnioną między stronami cenę zakupu w
terminie 14-30 dni (w zależności od ustaleń pomiędzy stronami) od załadunku towaru. Sprzedający nie będzie zobligowany do przyjęcia
kolejnego zamówienia do czasu uregulowania płatności jeśli wystąpią zaległości za zamówienia poprzednie.
§6
Należność za dostarczony towar Sprzedający otrzyma przelewem na wskazany rachunek w Banku w terminie wg powyższej tabeli lub
faktury - od daty dostarczenia do Kupującego ( daty zarejestrowania na pieczątce wpływu dokumentu ) prawidłowej faktury VAT. Za
dzień zapłaty strony uznają datę złożenia dyspozycji w banku Kupującego. Płatność może być dokonana również gotówką z chwilą
odbioru towaru przez Kupującego, w zależności od uzgodnień Stron
(Płatność przy odbiorze nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dopilnowania jakości dostarczanej przez niego partii towaru dla
Kupującego oraz z odpowiedzialności w razie zastrzeżeń jakościowych przez finalnego klienta)
§7
Jakość dostarczonego towaru:
1. Towar odbierany przez Kupującego w oparciu o postanowienia niniejszej umowy powinien odpowiadać wymaganiom stawianym
przez Ustawę o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25.08.2006 roku ze zm. oraz normom jakościowym podanym przez
Kupującego dla poszczególnych asortymentów.
§8
Towar powinien spełniać wszystkie kryteria i normy określone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Opakowania powinny być dostosowane do wagi i
rodzaju zamawianego towaru.
§9
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym również zwolnione z obowiązku
zapłaty kar umownych jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane zostało okolicznościami siły wyższej.
Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenie nagłe nieprzewidziane i niezależne od woli stron, zaistniałe po zawarciu umowy,
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważa się w szczególności wojnę i działania wojenne, klęski
żywiołowe takie jak: powódź, deszcz – nawałnica, pożar, trzęsienie ziemi, susza, nieurodzaj, a także działania niezależne od stron, tj.
strajk, embargo itp.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla wykonania umowy. Strona
powołująca się na okoliczności siły wyższej zobowiązana jest przedłożyć drugiej Stronie zaświadczenie właściwego organu
potwierdzające wystąpienie okoliczności siły wyższej.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni realizacja zobowiązań ulega przesunięciu o ten
okres trwania przeszkód.
Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż siedem dni Kupujący może odstąpić od umowy i dokonać zastępczego zakupu
surowca. Sprzedający nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Kupującego.
W razie stwierdzenia przez klienta finalnego (Kupiec Polski lub zaganiczny), podczas dostawy przez Kupującego towaru od
Sprzedającego, iż towar jest niezgodny z umową, w szczególności nie spełnia norm określonych niniejszą umową oraz przepisami
prawa, jest wadliwy, uszkodzony,zepsuty, przemarznięty itd. Kupujący będzie uprawniony do odmowy wypłacenia całości wartości
faktury Sprzedającemu o pomniejszoną kwotę reklamacji. Jeżeli towar nie będzie odebrany ze względu na wady Kupujący może
naliczyć poniesione koszty związane z organizacją Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Kupującego kary umownej w wysokości 50% wartości towaru niespełniającego wymagań. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie
wyłącza możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania przewyższającego wysokość tej kary.
W sytuacji wykrycia wad ukrytych towaru,tj. Zgnilizna zewnątrz lub wewnątrz owoców/warzyw, gradobicie, grzyb, pleśń, mszyca, lub
inne choroby, szkodniki lub środki ochrony roślin w tym pozostałości po pestycydach, w szczególności zawartości w towarze
niedozwolonych środków chemicznych, co winno być udowodnione stosownymi badaniami laboratoryjnymi, . Kupujący będzie
uprawniony do odmowy dokonania płatności za towar. W takiej sytuacji Kupujący będzie uprawniony do naliczenia Sprzedającemu
kary umownej w wysokości 50% wartości wadliwego towaru. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza możliwości
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
Umowa została zawarta na sezon 2015/2020, t.j. na okres od dnia …................................r. do dnia …...................................r
W przypadku nie przestrzegania przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy Kupującemu przysługuje prawo jej rozwiązania
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 11
Kupujący zobowiązuje Sprzedającego do przedłożenia certyfikatu Gospodarstwa, w terminie nie przekraczającym 21dni od daty
rozpoczęcia dostaw dla Kupującego.
§ 12
Strony zobowiązują się do nie ujawniania i nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych na temat drugiej strony, jej
odbiorców tj. klientów finalnych, pośredników w Polsce i Zagranicą w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do 10 lat po
wygaśnięciu ostatniej ważnej umowy między nimi oraz do nie szkodzenia interesom drugiej strony. Za złamanie tego warunku druga
strona ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 500 000 zł (słownie pięćset tysięcy złotych)
§ 13
Postanowienia końcowe :
1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych w sądzie właściwym dla siedziby Kupującego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów
prawnych.
3.Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie. W przypadku
sporu, przedstawiciele stron rozpoczną niezwłocznie w dobrej wierze negocjacje celem uzgodnienia rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie
osiągną porozumienia w ciągu 14 dni od przystąpienia negocjacji, każda ze stron może decydować o ich porzuceniu. W takim przypadku
spór zostanie skierowany i rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.
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