
UMOWA KUPNA Nr ….…./…….../2020 
 

zawarta w dniu …………………………………pomiędzy: 
 

KUPUJĄCYM: SPRZEDAJĄCYM: 

AGRENA 
Damian Skoczeń 
ul. Różana 1  
48-200 Łąka Prudnicka 
NIP: 755-142-70-57 

 

      
 
1. Przedmiot sprzedaży: pszenica konsumpcyjna 11,5% białka 
 
2. Ilość: ……………… ton  +/- 5% w cenie kontraktowej w opcji Kupującego. 
 
3. Termin realizacji: ……………………………………………… 
 
4. Miejsce i warunki realizacji (INCOTERMS 2010): ………………………………………… 
 
5. Cena: …..…………… PLN /1 Tona/netto FCA , rozliczenie według wag rozładunkowych  
 
6. Jakość: Wilgotność 14,5% max; Gęstość 76 kg/hl min; Białko ogólne 11,5 % min; Zanieczyszczenia ogółem 6% 
max w tym nieużyteczne 2% max; Liczba opadania 220 sek min; Ziarno pszenicy o charakterystycznym wyglądzie                            
i swoistym zapachu wolne od martwych i żywych szkodników zbożowo-mącznych , grzybów i pleśni. Zawartość 
substancji niepożądanych i metali ciężkich zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku dostawy przez Dostawcę 

partii towaru niespełniającego parametrów jakościowych, Kupujący ma prawo zgłosić Dostawcy pisemną reklamację z 
wynikiem przeprowadzonej analizy wstępnej. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie (wysłane pocztą, faxem, lub e – 
mailem), nie niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia przez Kupującego wadliwości towaru. Pobrane próbki zostaną 
przekazane do Polcargo/SGS/Hamilton w opcji Kupującego w celu ich zbadania oraz będą podstawą do zwrotu towaru. Koszty 
rozjemczych analiz jakościowych oraz koszty transportu ponosi w całości strona przegrywająca. W przypadku ujawnienia 
wadliwości towaru, Kupujący ma prawo – na koszt Dostawcy, odmówić przyjęcia towaru i nie przystąpić do jego rozładunku.  
 

 7. Warunki płatności: Przelew na rachunek wskazany przez Dostawcę, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 8. Kary umowne: W przypadku nie dostarczenia przez Dostawcę uzgodnionej w § 2 powyżej ilości  Towaru                          
w terminie jak w § 3 powyżej, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej                           
w wysokości 20 % całkowitej wartości Kontraktu. W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Kupujący ma prawo dodatkowo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 
   
 9. Postanowienia końcowe: Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszego Kontraktu podlegają 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. Niniejszy Kontrakt podpisany przez obie Strony i 
przesłany faksem lub mailem jest ważny w świetle prawa o ile sygnuje go oryginalnie choć jedna ze Stron. Zmiany 
niniejszego Kontraktu umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Kupujący oświadcza, że upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Sprzedający oświadcza, że jego 
działalność została zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z wymogami Rozporządzenia nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2005-01-12 ustanawiającego wymogi dotyczące higieny pasz.  
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