UMOWA ZAKUPU z dnia

.2015 roku

pszenica konsumpcyjna białko 12,5% , gluten 26%
Zawarta w Mirczu , pomiędzy:
1. sprzedającym:
zamieszkały ....ggg...........................................................................
2. kupującym: ”FAST-CHEM” Stanisław Fabrowski
ul. Kryłowska 10, 22-530 Mircze , NIP 919-000-01-65
reprezentowanym przez: Stanisława Fabrowskiego – właściciela (licencja maklera nr 18/06/9)
3. Towar: pszenica konsumpcyjna luzem pochodzenia polskiego lub UE ze zbiorów 2015
roku o następujących parametrach: zawartość glutenu minimum 26%, białko minimum
12,50%, wilgotność do 14,5%, zanieczyszczenia do , liczba opadania minimum 220
sek/min, wyrównanie minimum 76, gęstość minimum 75, fusarium max. 0,5%, bez żywych
i martwych szkodników magazynowych
4. Ilość:
ton z tolerancją +/- 10% w opcji kupującego
5. Cena :
,- netto + VAT DAP Mircze - ostateczna cena poszczególnych dostaw pszenicy
będzie wyliczona zgodnie z aneksem nr 1 (potrącenia jakościowe do ceny bazowej nasion
pszenicy) do niniejszej umowy po określeniu parametrów jakościowych dostaw.
W przypadku dostaw pszenicy niespełniającej normy PN dla pszenicy konsumpcyjnej a w
szczególności przy zawartości białka poniżej 12,5 % będą zastosowane potrącenia w
wysokości 5 pln za każde rozpoczęte 0,1% poniżej normy.
W przypadku dostawy pszenicy nie spełniającej parametrów pszenicy konsumpcyjnej
zostanie zakwalifikowana jako pszenica paszowa i zastosowana cena pszenicy paszowej w
zależności do ceny rynkowej. Kontrakt jednak będzie zaliczony jako zrealizowany.
6. Warunki płatności: przelew 30 dni
7. Termin realizacji od ...................................................do...........................................................
8. Kontraktujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności za dostarczone nasiona
pszenicy należności za sprzedane przez Fast-Chem środki do produkcji rolnej (nasiona ,
nawozy, środki ochrony roślin, inne ) wg otrzymanej Faktury VAT
9. W przypadku nie dostarczenia nasion w ilości określonej niniejszą umową sprzedający
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości nie dostarczonych ilości pszenicy, taką samą
karę zapłaci kupujący w przypadku nie odebrania pszenicy w ilości i na warunkach określonych
niniejszą umową.
10. Sprzedający zgadza się stosować wszelkie zasady i przepisy dotyczące zrównoważonego
rozwoju w kwestii surowców do biopaliw , zgodnie z wytycznymi UE i aktualnie
obowiązujących dyrektyw i przepisów
11. Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania tej umowy będą
rozstrzygane polubownie, dopiero w następnej kolejności będą poddane pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby kupującego.
12. Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są prawnie umocowane do
reprezentowania strony .
13. Sprzedający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wykonania
niniejszej umowy, umieszczania ich w zbiorze danych dostawców kupującego
14. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Umowa niniejsza sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje sprzedający, a drugi kupujący .
Kupujący:

Sprzedający:

