
Umowa nr ………….. 

zawarta dnia ……………….  w Gogolewie pomiędzy:  

…………………………………………………………………………………  z siedzibą 
ul…………………..……,  ……………………………………, NIP………………….,  
reprezentowana przez:  
…………………………..– ……………………………….. 
zwaną dalej Sprzedającym, 
  
a  
Stadniną Koni Pępowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Gogolewo 71, 
63-840 Krobia, NIP: 6961000820, KRS: 0000043567 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu Pawła Baraniaka,  
zwanym dalej Kupującym, 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje produkt paszowy śrutę sojową HI-PRO o parametrach 
określonych w § 3 ust.1 niniejszej umowy w ilości ok.………… ton (+-5%). 

2. Dostawa przedmiotu umowy określonego w ust. 1 ma nastąpić do magazynu Kupującego w 
Pępowie ul. St. Nadstawek 22a. 

3. Faktyczna ilość zostanie potwierdzona w dniu dostawy śruty rzepakowej w miejscu dostawy, po 
dokonaniu przez Kupującego ważenia najpierw pojazdu z towarem, a następnie samego pojazdu, 
na wadze w Gospodarstwie w Pępowie, posiadającej ważną legalizację. 

4. Termin dostawy towaru wskazanego w ust. 1 Strony ustalają na dzień …………………  

§2 
Cena 

1. Strony ustalają, iż cena jednej tony towaru określonego w § 1 ust. 1 umowy, wynosi …………. zł 
netto. Kwota ta zawiera w sobie koszt dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 do 
miejsca dostawy. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Sprzedającemu będzie wyliczenie dokonane przez Kupującego, 
po stwierdzeniu rzeczywistej wagi dostarczonego towaru, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 
umowy i stanowić będzie wartość iloczynu ceny określonej w § 2 ust. 1 i ilości rzeczywiście 
dostarczonego towaru . 

3. Kupujący nie przewiduje udzielenia Sprzedającemu zaliczki. 
4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT, po otrzymaniu od Kupującego wyliczenia 

wynagrodzenia. 
5. Płatność za fakturę zostanie dokonana przelewem, na wskazany przez Sprzedającego rachunek 

bankowy, w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury VAT Kupującemu. 

§3 
Jakość towaru 

1. Przedmiot umowy ma być towarem dobrej jakości, o zawartości białka minimum 46%, o wilgotności 
do 12%, nie zawierającym pleśni, posiadającym swoisty zapach i właściwą barwę, spełniającym 
normy określone w certyfikacie jakościowym, wystawionym przez uprawnione laboratorium 
posiadające stosowna akredytację. 

2. Sprzedający zobowiązuje się wraz z towarem dostarczyć do miejsca dostawy Kupującemu 
certyfikat jakościowy dostarczanego towaru wydany przez uprawnione laboratorium, określający 
miedzy innymi zawartość białka w dostarczanym towarze oraz brak bakterii salmonelli. Posiadanie 
certyfikatu zostaje stwierdzone przez pracownika Kupującego. Towar dostarczony bez certyfikatu 



lub gdy załączony certyfikat, nie określa braku salmonelli, podlega zwrotowi bez dokonywania 
ważenia. 

3. W przypadku, gdy dostarczony towar nie odpowiada parametrom określonym w ust.1, Kupujący 
niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o przedmiotowej sytuacji, wskazując mu, iż zwróci towar 
na jego koszt lub przyjmie towar obniżając cenę. Informacja o proponowanej obniżce ceny będzie 
przekazywana drogą mailową i do momentu akceptacji obniżki ceny przez Sprzedającego 
transport nie będzie rozładowywany. 

4. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć nowy towar bez wad 
jakościowych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 1 dnia od zwrotu towaru przez 
Kupującego. 

5. W sytuacji niedostarczenia przez Sprzedającego towaru w terminie określonym w ust. 4 Kupujący 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wzywania 
Sprzedającego do wykonania umowy. 

6. Kupujący zastrzega sobie, możliwość zlecenia badań jakościowych produktu paszowego śruty 
rzepakowej podmiotowi zewnętrznemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. Kupujący jest wtedy 
zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o terminie poboru prób do badania. W przypadku 
gdy z badań wynika, że dostarczony towar nie posiada parametrów określonych w ust. 1, Kupujący 
odstępuje od umowy, a Sprzedający ma obowiązek zwrotu całej zapłaconej ceny i kosztów 
przeprowadzonych badań. 

§4 
Kary umowne 

1. Sprzedający zapłaci kary umowne Kupującemu w przypadku: 
a) opóźnienia w terminowym wykonaniu o więcej niż 3 dni w wysokości 1 %  ceny netto towaru za 

każdy dzień opóźnienia, 
b) opóźnienia w dostarczeniu towaru bez wad jakościowych w wysokości o więcej niż dwa dni 2% 

ceny netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wskazanego w § 3 ust. 4 umowy, 
c) odstąpienia od umowy przez Kupującego, z przyczyn, za które odpowiada Sprzedający, w 

wysokości 10 % ceny netto, 
2. Przez cenę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozumie się cenę towaru obliczoną 

zgodnie z  § 2  niniejszej umowy. 
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na inne zobowiązania Sprzedającego. 
4. Kupujący może odliczyć kary umowne od płatności należnych Sprzedającemu. 
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Strony wspólnie uznają podpisanie niniejszego kontraktu i przesłanie go za pomocą faksu lub e-

maila za wiążące. 
3. Spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Kupującego.  
4. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są prawnie umocowane do reprezentowania strony. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 ……………………………    …………………………… 
  Sprzedający       Kupujący 


