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Zadybie Stare ........................... 

 

W dniu                                                                                   została zawarta umowa   między  

„ULMER” Ulmer Danuta i Paweł Sp. J. 04-717 Warszawa ul. Marecka 13  

NIP 952-00-00-293, Regon 011085746, zatwierdzonym przetwórcą owoców miękkich 

reprezentowaną przez Danutę Ulmer, zwaną dalej Przetwórcą 

 

a ................................................................., zamieszkałym.......................................................... 

...................................................................................................................................................... 

legitymującym się dow. osob. ............................   wydanym przez............................................. 

NIP    ..................................................., tel…………………………….. 

nr rach. bankowego……………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Producentem   

 

Nr ewidencyjny gospodarstwa. ................................... 

Powierzchnia uprawy: 

 …………………..  -  …………. 

 …………………..  -  …………. 

.   

§ 1 

 

Producent  zobowiązuje się dostarczać, do zakładu w Starym Zadybiu 53 wszystkie zebrane  

z deklarowanej powierzchni uprawy owoce, spełniające wymagania prawodawstwa unijnego  

i krajowego, a także specyfikacji jakościowej surowca.  

Ponadto Producent zobowiązuje się do przestrzegania Programu Ochrony Roślin i zasad 

Dobrej Praktyki Rolniczej.  

Natomiast Przetwórca po ocenie ilościowej oraz  jakościowej zgodnej z obowiązującymi  

normami, zakupi wszystkie w/w owoce po cenie rynkowej obowiązującej w dniu dostawy .  

 

§ 2 

 

Dostarczenie towaru, nieodpowiadającego wymaganiom następuje na ryzyko Producenta, a 

Przetwórca może odmówić przyjęcia towaru. 

 

§ 3 

 

Uregulowanie należności za dostawy nastąpi najpóźniej po 45 dniach od daty  dostawy 

surowca pod warunkiem dostarczenia przez Producenta zestawienia dotyczącego środków 

ochrony roślin użytych przy produkcji owoców oraz Oświadczenia w sprawie wprowadzenia 

do obrotu GMO. 
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§ 4 

 

Przetwórca zastrzega sobie prawo zlecenia analiz pod kątem obecności pozostałości środków 

ochrony roślin i metali ciężkich w dostarczonym surowcu świeżym. W przypadku wykrycia 

użycia środków niedopuszczonych do stosowania w ochronie danego gatunku lub 

stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych limitów pozostałości środków ochrony roślin 

Przetwórca może odmówić przyjęcia towaru i zwrócić partię dostarczoną wcześniej.  

 

§ 5 

 

Umowę zawarto do końca 2018 roku. 

 

 

§ 6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

 

 

Producent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przetwórcę, zgodnie  

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 8 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

                       Przetwórca                                                                Producent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- specyfikacje surowcowe; 

- program ochrony roślin; 

- wymagania Dobrej Praktyki Rolniczej; 

- oświadczenia w sprawie wprowadzenia do obrotu GMO; 

- zestawienie dotyczące użytych środków ochrony roślin przy produkcji owoców. 


