
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU NASION RZEPAKU
PRZEZ ARIA BIO Sp. z o.o. Sp.k. Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE Z DNIA 24 MARCA 2021 ROKU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Nasion Rzepaku obowiązujące w ARIA Bio Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w Legionowie (dalej: OWZ) stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży nasion 
rzepaku (dalej: umowa) zawartej pomiędzy ARIA Bio Sp. z o.o. Sp.k. jako kupującym (dalej: Kupujący), 
a sprzedawcą takich nasion (dalej: Sprzedający), chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. 

§ 2 JAKOŚĆ, OCENAJAKOŚCI NASION, REKLAMACJA
1. Niezależnie od warunków wskazanych w umowie nasiona rzepaku powinny spełniać następujące 

wymagania:
a. dojrzałe, zdrowe, z połyskiem, o właściwym zapachu,
b. bez żywych i martwych szkodników magazynowych,
c. wolne od organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
d. wolne od alergenów,
e. zawartość glukozynolanów do 25 µM/gsmb,
f. zawartość benzo(a)pirenu w oleju max 2,0 gg/kg (ppb),
g. zawartość sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu w oleju 

max 10,0 gg/kg (ppb),
h. wolne od pozostałości pestycydów.

2. Kupujący odmówi przyjęcia dostawy nasion rzepaku w przypadku stwierdzenia któregokolwiek 
z poniższych przypadków:
a. nasiona rzepaku mające inny kraj pochodzenia niż wskazany w umowie,
b. nasiona rzepaku mające inny rok zbiorów niż wskazany w umowie,
c. wilgotność powyżej 9,0%, lub poniżej 5,0%,
d. zanieczyszczenia powyżej 4,0%,
e. obcy zapach (chemiczny, spalony, stęchły, spleśniały),
f. nasiona spleśniałe powyżej 0,4%,
g. nasiona o zwęglonym wnętrzu powyżej 1,0%,
h. nasiona porośnięte powyżej 5,0%,
i. nasiona przytuli czepnej powyżej 2,0% masy danej partii,
j. rozkruszki żywe lub inne żywe szkodniki,
k. rozkruszki martwe lub inne szkodniki martwe; powyżej 20 szt/kg nasion,
l. nasiona zmodyfikowane genetycznie,
m. przekroczenia normy fosfanu określonej w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018.1286 z dn. 3 lipca 2018r).

3. Jakość nasion rzepaku określana będzie w laboratoriach Kupującego w Borku Wielkopolskim lub 
laboratorium działającym na zlecenie Kupującego, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji oceny 
jakościowej nasion rzepaku”– z zastrzeżeniem, że badanie nie będzie kontynuowane w przypadku 
stwierdzenia po pobraniu próby obecności żywych rozkruszków lub innych szkodników i/lub 
chemicznego zapachu spowodowanego fumigacją towaru i/lub przekroczenia normy fosfanu.

4. Sprzedający lub jego przedstawiciel może być obecny przy ocenie jakości dostawy rzepaku, 
po uzgodnieniu z przedstawicielem Kupującego; w tym celu Sprzedający powinien przed daną 
dostawą zaawizować taką obecność na e-mail, z którego otrzymał harmonogram dostaw.

5. Kupujący zabezpieczy jeden wtórnik stanowiący podstawę ewentualnej reklamacji jakościowej. 
Kupujący nie wydaje Sprzedającemu wtórnika pobranych prób.

6. W przypadku stwierdzenia w dostawie żywych szkodników lub innych szkodników, i/lub che-
micznego zapachu spowodowanego fumigacją, i/lub przekroczenia normy fosfanu, nie nastąpi 
zabezpieczenie wtórnika pobranej próby. W takiej sytuacji wyklucza się postępowanie reklama-
cyjne, o którym mowa w punkcie 9 poniżej.

7. Wyniki oceny jakościowej oraz wagi dostaw zostaną przekazane Sprzedającemu bez zbędnej 
zwłoki faksem lub poprzez elektroniczne środki komunikacji, z wyjątkiem kwasu erukowego 
i parametrów określonych w §2 pkt 1 ppkt 6-8, które zostaną podane Kupującemu w terminie 
do 30 dni od daty dostawy.

8. W przypadku odmowy przyjęcia nasion rzepaku z przyczyn wskazanych w punkcie 2 powyżej 
Kupujący sporządzi protokół odmowy przyjęcia, w którym poda przyczynę odmowy i przekaże 
go Sprzedającemu lub jego przedstawicielowi.

9. W przypadku zakwestionowania wyników analizy laboratoryjnej Kupującego Sprzedający w ter-
minie 7 dni od daty otrzymania wyników wskaże pisemnie kwestionowane analizy wypełniając 
formularz reklamacji jakościowej.

10. Wyniki wspólnej analizy rozjemczej lub analizy wykonanej przez niezależne akredytowane 
3. laboratorium na terenie Polski określone w formularzu reklamacji będą wiążące dla stron. 
Koszty analizy i koszty przesłania próby do laboratorium pokrywa strona przegrywająca spór.

§ 3 DOSTAWA NASION
1. Środki transportu użyte do przewozu nasion powinny być szczelne, czyste, suche, bezwonne 

i powinny zabezpieczać nasiona przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym, zaka-
żeniem przez choroby i szkodniki oraz przed zmieszaniem się z nasionami/ziarnami zmodyfi-
kowanymi genetycznie. Program czyszczenia i mycia powinien być skuteczny i dostosowany do 
właściwości przewożonego wcześniej towaru. Poprzednie załadunki nie mogą zagrażać jakości 
nasion rzepaku. Kierowca winien posiadać potwierdzenie mycia/czyszczenia środka transportu 
i rejestr ładunków wcześniej przewożonych. Dostawca nasion rzepaku transportem kolejowym 
zobowiązany jest przesłać razem z listem przewozowym Raport badania czystości wagonów 
(LCI Report) i listę trzech ostatnich załadunków z dokładnością do każdego wagonu.

2. Sprzedający zobowiązany jest używać do przewozu środki transportu sprawne technicznie bez 
oznak wycieku oleju hydraulicznego, wysokość przyczepy do 3,8 m, głębokość skrzyni do 2,4m. 
Dopuszczalna waga brutto transportu dostarczającego towar max 40 ton. Dla dostaw transportem 

kolejowym wymogi Kupujący poda w „Warunkach techniczno – organizacyjnych”.
3. Sprzedający lub jego przedstawiciel przy dostawie zobowiązany jest posiadać dokument wy-

dania (WZ), na którym podane są: nazwa Sprzedającego, nazwa Kupującego, określenie towaru, 
waga, numer Sprzedającego w systemie IT Kupującego, numer umowy, kraj pochodzenia nasion 
rzepaku, nr rejestracyjny pojazdu. Dla dostaw transportem kolejowym dane te powinny być 
podane na liście przewozowym (CIM).

4. W przypadku środków transportu organizowanych przez Kupującego Sprzedający zobowiązany 
jest dokonywać załadunku transportu cało-samochodowego, sprawdzić czystość pojazdu 
przed załadunkiem oraz wydać przewoźnikowi dokument WZ z danymi określonymi w punkcie 
3 powyżej.

5. Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących kierowców wjeżdżających na 
teren miejsca dostawy, które zostaną przesłane razem z harmonogramem dostaw.

6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków wymienionych w powyższych punktach 
tego paragrafu Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy nasion rzepaku.

7. Jeżeli przedmiotem umowy jest rzepak spełniający kryteria Zrównoważonego Rozwoju, wów-
czas Sprzedający zobowiązany jest dostarczać Kupującemu: kopię certyfikatu akredytowanej 
jednostki lub aktualną Deklarację własną producenta rolnego w zakresie zrównoważonej 
produkcji biomasy, Dowód Dostawy z podaniem wartości emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
właściwej dla dostarczanych nasion rzepaku lub dowód dostawy potwierdzający, że nasiona 
rzepaku są ISCC Compliant. Dowód Dostawy dotyczy nasion, które nie zostały wyprodukowane 
przez Sprzedającego. Jeżeli Dowód Dostawy określa inną wartość emisji gazów niż określono 
w umowie, Kupujący zastosuje wartość określoną w Dowodzie Dostawy. Dowód Dostawy Sprze-
dający zobowiązany jest dostarczyć razem z fakturą i będzie on dotyczył partii i ilości nasion 
rzepaku określonej w fakturze.

§ 4 ZAPŁATA
1. Dla faktur VAT termin płatności biegnie od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, oryginału umowy podpisanej przez Sprzedającego oraz dokumentów 
określonych w §3 pkt 7 OWZ. Prawidłowo wystawiona faktura VAT, niezależnie od spełnienia 
wszystkich wymogów prawnych, musi również zawierać dane identyfikujące dostawę tj. numer 
Sprzedającego w systemie IT Kupującego, numer umowy, ilość nasion rzepaku dostarczoną do 
Kupującego, specyfikację dostaw wg nr dowodów przyjęcia.

2. Dla faktur VAT RR termin płatności biegnie od dnia otrzymania przez Kupującego podpisanej 
przez Sprzedającego faktury VAT RR, oryginału umowy podpisanej przez Sprzedającego oraz 
deklaracji określonej w §3 pkt 7 ppkt 1 OWZ.

3. Bieg terminu zapłaty liczony jest od dnia, w którym dokumenty, o których mowa w punktach 1 i 2 
powyżej zostaną dostarczone do Kupującego na adres: 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 60B.

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Kupującego. 
5. W przypadku dokonania korekty ceny zakupu nasion rzepaku, zgodnie z postanowieniami 

umowy i/lub OWZ, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia stosownej 
korekty faktury VAT lub zwrotu podpisanej korekty faktury VAT RR oraz niezwłocznego zwrotu 
ewentualnej nadpłaty ceny.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
1. W przypadku niedostarczenia nasion rzepaku w ilości określonej w umowie, Sprzedający zapłaci 

Kupującemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonej ilości nominalnej 
(bez uwzględnienia tolerancji). Taką samą karę zapłaci Kupujący Sprzedającemu w przypadku 
nieodebrania nasion rzepaku. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania prze-
noszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2. Kupujący, po stwierdzeniu przekroczenia w oleju dostarczonych nasion zawartości benzo(a)
piranu powyżej 2,0 gg/kg oleju (ppb) lub sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)
fluorantenu i chryzenu powyżej 10,0 gg/kg oleju (ppb) lub pozostałości pestycydów, naliczy 
Sprzedającemu karę w wysokości 50,00 PLN za przekroczenie każdej z w/w norm w każdej tonie 
nasion rzepaku partii objętej oznaczeniem i wystawi notę obciążeniową w terminie 30 dni od 
daty odbioru rzepaku. Sprzedający pokryje koszt analizy oznaczenia tego parametru. Sprzedający 
zapłaci powyższe należności w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej i 14 dni 
od daty wystawienia faktury za koszty analizy.

3. Koszty i ryzyko transportu nasion rzepaku zwróconych Sprzedającemu z racji odstępstw od 
warunków określonych w §2 pkt 2 OWZ oraz z tytułu określonego w §3 pkt 6 OWZ obciążają 
Sprzedającego.

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo 
wykonała je nienależycie wskutek siły wyższej. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się 
ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą ze 
Stron o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od chwili, w której okoliczność 
siły wyższej ustała. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania 
się na zaistnienie siły wyższej.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, przenieść wierzytelności 

wynikającej z zawartej umowy na osobę trzecią (przelew). W przypadku otrzymania takiej 
zgody, umowa przelewu wierzytelności nieuwzględniająca warunków udzielonej zgody jest 
nieważna.

2. Strony umowy zobowiązują się w czasie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu, nie 
przekazywać osobom trzecim informacji handlowych, które otrzymają od drugiej strony. 
Przez informacje handlowe strony rozumieją wszelkie informacje objęte treścią umowy, OWZ, 
załączników, a w szczególności informacji o ilości kupowanego rzepaku i stosowanych cenach.

ARIA BIO Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Warszawska 60 B, 05-120 Legionowo, biuro@ariabio.pl, tel. +48 22 774 05 93
NIP 536 194 37 02, KRS 0000809387, nr konta 84 1140 1010 0000 3874 1200 1001

Akceptuję powyższe warunki

podpis i pieczęć Sprzedającego zgodnie z zasadami reprezentacji
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