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Ogólne Warunki Umów Handlowych ROLA Sp. z o.o. 

z dnia 05.07.2022 

§ 1 

Wydanie towaru, warunki dostawy 

1. Sprzedający dostarcza lub wydaje towar Kupującemu w miejsce wskazane w zawartej umowie.  

2. W przypadku odbioru towarów przez Kupującego na jego koszt i stwierdzeniu niezgodności parametrów w miejscu 

rozładunku, Kupujący ma prawo wg własnego uznania towar zwrócić do miejsca załadunku lub przekierować go 

w inne miejsce rozładunku i Sprzedającego obciążyć poniesionym kosztem transportu. 

3. W  przypadku odbioru towaru przez Kupującego lub zlecony przez niego środek transportu Sprzedawca jest 

zobowiązany wydać Towar po uprzednim potwierdzeniu upoważnienia wydanego przez Kupującego dla osoby 

odbierającej Towar. Sprzedawca będzie wydawać Towar lub jego część wyłącznie na podstawie dyspozycji 

Kupującego (dalej Awizacja). Przed wydaniem towaru Sprzedający jest zobowiązany do : wylegitymowania 

kierowcy i sprawdzenia zgodności imienia, nazwiska i numeru PESEL wynikających z oryginału dowodu 

osobistego tej osoby z informacjami zawartymi w Awizacji, oraz sprawdzenia zgodności podanych przez 

Kupującego w Awizacji wszelkich numerów rejestracyjnych z numerami rejestracyjnymi, pojazdów i przyczep 

rzeczywiście podstawionych do odbioru Towaru ujawnionymi łącznie : w oryginałach ich dowodów 

rejestracyjnych, na nalepkach legalizacyjnych oraz tablicach rejestracyjnych tych pojazdów i przyczep. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakichkolwiek danych z danymi zawartymi w Awizacji Sprzedawca jest 

zobowiązany nie wydawać towaru i natychmiast skontaktować się z Kupującym, a następnie postępować według 

przekazanych wskazówek.  

5. W przypadku wydania przez Sprzedawcę towaru bez dokonania którejkolwiek z czynności wymienionej wyżej, 

bądź pomimo stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności danych Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

szkodę z tego tytułu w pełnej wysokości, bez względu na przyczynę uchybienia, a Kupujący nie jest zobowiązany 

do zapłaty za Towar. 

6. W przypadku zakupu z odbiorem przez Kupującego u Sprzedającego, odbiór towaru będzie realizowany 

transportem samochodowym o minimalnej ładowności 25 ton netto. W przypadku załadunków poniżej minimalnej 

ładowności na środek transportu Kupującego wynikających z przyczyn powstałych po stronie Sprzedającego, 

Kupujący ma prawo obniżki jednostkowej ceny zakupionego towaru proporcjonalnie do powstałych dodatkowych 

kosztów przewozu surowca. Rabat dotyczy ilości przewiezionej na niedoładowanym środku transportu. Wysokość 

przysługującego Kupującemu rabatu netto z tytułu niedoładowania środka transportu ustalona będzie w oparciu o 

następujący wzór: 
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Wr= [S x 7PLN x (25- M)] / M 

Gdzie: 

Wr- to wartość rabatu  

M- ilość załadowania na środek transportu Kupującego (tony) 

S- dystans przejechany przez środek transportu Kupującego (km) 

7. Sprzedawca ma obowiązek załadować zaawizowane auto w wyznaczonym terminie przez Kupującego w godzinach 

od 7:00 do 18:00.  

8. Jeżeli po upływie okresu dostawy/odbioru towaru, umowa nie będzie wykonana w całości lub części z 

jakiegokolwiek powodu, każda ze Stron ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy termin 30 dni na jej wykonanie, od 

dnia otrzymania wezwania, przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. W przypadku braku załadunku zaawizowanego pojazdu przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo wydłużyć termin 

realizacji umowy o dodatkowe 5 dni poza wskazanymi dniami w § 1 ust. 8 oraz obciążyć Sprzedawcę kosztami 

przekierowania auta w inne miejsce załadunku. 

10. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez Sprzedającego, że towar objęty umową zawiera żywe szkodniki lub 

jest zafumigowany to Kupujący ma prawo wydłużyć termin realizacji umowy o dodatkowe 10 dni poza 

wskazanymi dniami w § 1 ust. 8. 

11. Obowiązek przewidziany w § 1 ust. 8 jest niezależny od uprawnienia do naliczenia kary umownej lub dochodzenia 

należnego odszkodowania w pełnej wysokości za nieterminowe wykonanie zobowiązania lub brak wykonania 

zobowiązania w całości lub w części. 

§ 2 

Parametry towaru 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć/wydać Kupującemu Towar w jakości określonej w Umowie przez 

Kupującego. 

2. W przypadku, gdy podczas dostawy towaru w miejscu ostatecznego rozładunku zostaną stwierdzone parametry 

niezgodne z Umową, Kupujący ma prawo towaru nie przyjąć lub przyjąć z zastosowaniem potrąceń według tabeli 

potrąceń obowiązującej u Kupującego. Sprzedający podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się z tabelą 

potrąceń Kupującego. 

§ 3 

Siła wyższa 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną 

przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 
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2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które 

uniemożliwiają wykonanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła 

przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

3. Strony zgodnie stwierdzają, że za siłę wyższą uważają wyłącznie: 

a) Śmierć sprzedającego, 

b) Niezawinione przez Stronę zniszczenie towaru objętego umową w czasie transportu od Sprzedającego do 

Kupującego, 

c) Całkowity brak towaru będącego przedmiotem umowy w sprzedaży na rynku na obszarze Województw: 

Kujawsko – Pomorskiego, Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Lubuskiego. 

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest 

poinformować drugą Stronę na piśmie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia siły 

wyższej i wspólnie ustalić dalsze działania, jak również przedłożyć stosowne dokumenty urzędowe potwierdzające 

fakt zaistnienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3. 

5. Niedostarczenie przez Sprzedającego wymaganych w § 3 ust. 4 dokumentów w terminie 7 dni od dnia ich 

sporządzenia stanowi podstawę do odmowy uznania zdarzenia siły wyższej przez Kupującego. 

§ 4 

Rozwiązanie umowy 

1. Okres obowiązywania zawartej umowy jest ograniczony i trwa do jej wykonania przez obie Strony lub jej 

rozwiązania. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron, które powinno zostać zawarte 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli z powodu działania poprawnie udokumentowanej siły wyższej wykonanie umowy stanie się niemożliwe, 

każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

§ 5 

Doręczenia 

1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem Umowy (w tym w zakresie terminu realizacji i ilości towaru) 

dokonywane będą na wskazane adresy korespondencyjne, email lub fax zgodnie z danymi teleadresowymi 

zawartymi na umowie na co Strony zgodnie wyrażają zgodę. 

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych danych teleadresowych. 

W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z § 5 ust. 1 

traktowana będzie jako skutecznie doręczona. 
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie ustalają podpisanie umowy drogą faksową lub elektroniczną za wiążące. 

2. Waga ostateczna w miejscu rozładunku, jakość ostateczna w miejscu rozładunku. 

3. Produkcja/magazynowanie/transport towaru podlegają dotrzymaniu warunków rozporządzeń dotyczących higieny 

pasz 183/2005  oraz higieny środków spożywczych 852/2004. Producent/Sprzedający zobowiązuje się 

produkować oraz kompletnie  dokumentować ten proces zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu o 

zrównoważonej produkcji biomasy  (Biokraft-NachV) oraz spełniać terminowo, zachowując odpowiednią 

formę niniejszy obowiązek udokumentowania. Producent/Sprzedający zobowiązuje się do udokumentowania 

produkcji towaru w miejscu wykonania zobowiązania za pomocą potwierdzenia jego pochodzenia w postaci 

numeru działki rolnej oraz  spełnienia wymogów Biokraft-NachV/ REDcert w wymaganej formie z zachowaniem 

wymaganych terminów. 

4. Zgodnie z przepisami o genetycznie modyfikowanej żywności i paszach, a także przepisami o śledzeniu i 

znakowaniu organizmów modyfikowanych genetycznie, Sprzedający oświadcza, że dostarczane przez niego zboże 

do Kupującego nie podlega wymogom znakowania oraz, że podjęte zostały niezbędne kroki by zachować 

dotychczasową konwencjonalną jakość tego surowca. Sprzedający oświadcza, że spełnia wymogi nałożone 

przepisami rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i widnieje w rejestrze prowadzonym przez Państwowego 

Lekarza Weterynarii. 

5. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 

6. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

7. Umowa podlegała negocjacjom Stron w zakresie każdego jej postanowienia, co Strony zgodnie potwierdzają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umów Handlowych ROLA Sp. z o.o. z dnia 05.07.2022 

 

W przypadku, gdy podczas dostawy towaru w miejscu ostatecznego rozładunku zostaną stwierdzone parametry niezgodne z Umową, Kupujący ma prawo towaru nie przyjąć lub 

przyjąć z zastosowaniem potrąceń według tabeli potrąceń obowiązującej u Kupującego:  

 Wilgotność  Gęstość 
Zanieczyszczenia 

nieuż. 
Zanieczyszczenia 

użyt. 
Białko  

Liczba 
opadania 

Sporysz  
Ziarno 

porośnięte 
Zaolejenie  Fuzarium  

Groch  
2% z ceny z 
każdy 1% 

  
1% z ceny za 

każdy 1%  
1% z ceny za 

każdy 1% 
      

2% z ceny za 
każdy 1%  

    

Jęczmień  
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
2% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1% 
            

Kukurydza 
sucha  

2,5 pln/t za 
każde 0,1% 

  
2 pln/t za każdy 

0,1% 
1 pln/t za każdy 

0,1%  
            

Łubin  
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
  

1,5% z ceny za 
każdy 1% 

              

Owies  
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
1,5% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1% 
            

Pszenica kon. 
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1 kg/hl 
2% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1% 
5 pln/t za 

każdy 0,1% 
20 pln/t za 
każdy 10s.  

        

Pszenica pasz. 
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
2% z ceny za 

każdy 1% 
      

30 pln/t w 
przed. 0,1-5 

1% z ceny za 
każdy 1% 

    

Pszenżyto 
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
2% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1%  
    

7,5 pln/t za 
każde 0,5% 

1% z ceny za 
każdy 1% 

    

Rzepak  
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
  

0,75% z ceny za 
każde 0,5% 

        
1% z ceny za 

każdy 1% 
0,2% z ceny za 

każde 0,1% 
  

Żyto kon. 
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
2% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1% 
  

20 pln/t za 
każdy 10s.  

        

Żyto pasz. 
1,25% z ceny za 

każde 0,5%  
2 pln/t za 

każdy 0,1% 
2% z ceny za 

każdy 1% 
1% z ceny za 

każdy 1% 
    

7,5 pln/t za 
każde 0,5% 

1% z ceny za 
każdy 1% 

  
1% z ceny za 

każdy 1% 

Dla zbóż i rzepaku Kupujący  w przypadku wilgotności powyżej 18% może zastosować potrącenia z ceny 1,5% za każde 0,5%  

 

 


