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CENNIK SPRZEDAŻY NASION
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od 15.05.2015 do 30.09.2015.
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4. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I TERMINY ZAPŁATY
Wszystkie transakcje sprzedaży zostaną dokonane zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Sprzedaży opisanymi na odwrocie.

Ostateczny termin zapłaty: 15 październik 2015.
Późniejsze zapłaty są obciążone odsetkami.
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Odmiana Rodzaj mieszańca Ilość żywych 
nasion w worku

Cena netto 
za worek w sezonie

od 15.05. - 30.09.2015

PR46W31
PR46W14
PR46W15

Mieszańce wysokie

2.000.000 800.00 PLN

PR45D03
®

MIESZANCE RZEPAKU

Opakowania zawierają 2,0 mln kiełkujących nasion.
Wszystkie nasiona są standardowo zaprawione zaprawą TMTD+DMM (TMTD+DMM=Tiuram + dimetomorf)

Ilość nasion ograniczona.

PIONEER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów produktów firmy Pioneer (nasiona 
kukurydzy, rzepaku i inokulanty) i przystąpią do klubu. Członkowie klubu, którzy zakupią w 2015 produkty Pioneer’a
za ogólną wartość ponad 10.000,00 PLN skorzystają z systemu rabatowego. Szczegóły w broszurze PIONEER
BUSINESS CLUB u komisantów i promotorów.

3. DATA ZAPŁATY I RABAT ZA WCZESNY TERMIN ZAPŁATY



 

Ogólne Warunki Sprzeda y i Dostaw Materia u Siewnego 
firmy Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Oddzia  w Polsce 

 
1. Zakres obowi zywania umowy i zawarcie umowy  
1.1 Niniejsze Warunki obowi zuj  dla wszystkich ofert, dostaw oraz dla zwi zanych z nimi czynno ci prawnych 

spóki Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Oddzia w Polsce („Sprzedaj cy"), których 
przedmiotem jest materia siewny, co oznacza ro liny lub ich cz ci przeznaczone do siewu, sadzenia, 
szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmna ania ro lin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii z 
wyj tkiem sadzonek ziemniaków i materiau siewnego buraka cukrowego („materia siewny”). 

1.2 Obecne i przysze stosunki handlowe b d  okre lone wy cznie przez niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda y i 
Dostaw, chyba e strony poszczególnych transakcji uzgodni  inaczej i lub o ile dla okre lonych produktów i 
usug nie obowi zuj  dodatkowo szczególne warunki zbytu materiau siewnego zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. 

1.3 Zgodnie z zawart  umow  komisu Sprzedaj cy dostarcza Komisantowi materia siewny. Komisant zawiera 
umow  sprzeda y z Kupuj cym we wasnym imieniu, ale na rachunek Sprzedaj cego. Niniejsze Warunki 
obowi zuj  w szczególno ci w stosunkach pomi dzy Sprzedaj cym i/lub Komisantem a Kupuj cym. 

1.4 Je eli zostan  zawarte ustne lub telefonicznie umowy sprzeda y z zastrze eniem pisemnego potwierdzenia, 
tre  pisma potwierdzaj cego staje si  obowi zuj ca, je eli odbiorca nie wyrazi bezzwocznego sprzeciwu. Taki 
warunek powinien by  zawarty w pi mie potwierdzaj cym. 

 
2. Dostawa 
2.1 W przypadku sprzeda y towaru z wasnej hodowli lub okre lonego pochodzenia z zastrze eniem terminu 

dostawy, np. ze wzgl du na czas oczekiwania na ostateczne wiadectwo uznania wydawane przez wa ciwe 
organy, Sprzedaj cy nie jest zobowi zany do dostawy, o ile nie dysponuje on odpowiedni  ilo ci  towaru, i nie 
ponosi za to odpowiedzialno ci; jest jednak zobowi zany do bezzwocznego powiadomienia o tym Komisanta 
na pi mie. 

2.2 Kupuj cy jest zobowi zany przyj  dostaw  cz ciow , o ile jest zainteresowany cz ciow  realizacj  umowy, 
chyba e Sprzedaj cy / Komisant jest odpowiedzialny za to, e doszo do dostawy cz ciowej. W takim 
przypadku Kupuj cy mo e da  odszkodowania zamiast wykonania wiadczenia. Je eli Kupuj cy jest 
przedsi biorc  to mo e dochodzi  odszkodowania za cz ciow  dostaw  w granicach rzeczywistej szkody; 
mo e on jednak odst pi  od umowy, je eli nie jest zainteresowany cz ciow  realizacj  umowy. 

2.3 Je eli jest uzgodniona dostawa z okre leniem ilo ci w formie „okoo”, dostawa mo e wynosi  5% mniej lub 5% 
wi cej uzgodnionej ilo ci. 

 
3. Terminy dostawy 
3.1 Za dat  dostawy towaru uwa ana jest data wysyki towaru przez Komisanta.  
3.2 W przypadku uzgodnienia terminu lub okresu dostawy, Kupuj cy udzieli Komisantowi dyspozycji wysykowych 

bez wezwania najpó niej w ci gu 5 dni roboczych przed terminem lub pocz tkiem okresu dostawy. Je eli 
dyspozycje wysykowe nie dotr  w terminie, Sprzedaj cy / Komisant mo e odst pi  od umowy i za da  
odszkodowania zamiast wykonania wiadczenia dopiero wtedy jednak, gdy po wyznaczeniu Kupuj cemu 
terminu dodatkowego co najmniej 3 dni roboczych nie otrzyma dyspozycji wysykowych. Terminy i okresy 
dostawy zostan  przesuni te o termin dodatkowy. Postanowienie to dotyczy analogicznie dostawy cz ciowej, 
w sytuacji kiedy dyspozycje wysykowe dotycz  - wbrew porozumieniu - tylko cz ci dostawy.  

3.3 Je eli termin dostawy okre la si  tylko wedug daty dnia, w którym Komisant otrzyma dyspozycj  wysykow , to 
w przypadkach w tpliwych uwa a si  za uzgodnion  dostaw  szybk  (punkt 3.5). 

3.4 W razie uzgodnienia, e Kupuj cy powinien wysa  dyspozycje wysykowe w danym terminie lub okresie, 
obowi zuj  postanowienia punktu 3.2, z wyj tkiem pierwszego zdania. W razie braku takiego porozumienia 
Komisant powinien wyznaczy  Kupuj cemu pocz tek i okres biegu terminu do zo enia dyspozycji wysykowej; 
poza tym obowi zuj  tak e postanowienia punktu 3.2 z wyj tkiem pierwszego zdania.  

3.5 Terminy dostaw winny by  opatrzone klauzulami o nast puj cych znaczeniach: 
 „natychmiast” - w ci gu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysykowych; 
 „szybko” - w ci gu 10 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysykowych; 
 „na pocz tku miesi ca” - w okresie od 1 do 10 dnia miesi ca w cznie; 
 „w poowie miesi ca” - w okresie od 11 do 20 dnia miesi ca w cznie; 
 „na koniec miesi ca” - w okresie od 21 dnia miesi ca do jego ko ca; 
 „na czas do wysiewu” - to jest najwcze niej w ci gu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysykowych. 
3.6 Je eli Komisant nie wykona dostawy w terminie, Kupuj cy mo e wyznaczy  mu termin dodatkowy wynosz cy 

co najmniej 3 dni robocze. Je eli Komisant nie wykona dostawy tak e w tym terminie, Kupuj cy mo e odst pi  
od umowy lub za da  odszkodowania zamiast wykonania wiadczenia. Je eli Komisant wykona w terminie 
dodatkowym tylko cz  dostawy, Kupuj cy mo e tak  dostaw  cz ciow  odda  do dyspozycji Komisanta, a 
tak e odmówi  przyj cia dalszych dostaw z tytuu umowy i za da  odszkodowania zamiast wykonania 
wiadczenia oraz odst pi  od umowy w cao ci, je eli nie jest zainteresowany cz ciow  realizacj  umowy. 

 
4. Pakowanie / kondycjonowanie 
4.1 Materia siewny jest pakowany w sposób stosowany zwyczajowo w handlu. 
4.2 Materia siewny, który stosowany jest zwyczajowo jako kondycjonowany, powinien by  z reguy dostarczany 

jako kondycjonowany. 
4.3 Je eli wbrew zwyczajowi materia siewny zostanie zamówiony jako niekondycjonowany, to szkody i ryzyko 

powstae z tytuu dodatkowej obróbki przechodz  na Kupuj cego. Je eli Kupuj cy zechce po wasnym 
kondycjonowaniu dochodzi  roszcze  z tytuu wad w dostarczonym towarze, jest zobowi zany do 
przedstawienia dowodów na to, e te wady powstay jeszcze przed kondycjonowaniem (np. wcze niej pobrane 
próbki zabezpieczaj ce). 

 
5. Wysyka 
5.1 Wysyka od Komisanta do Kupuj cego nast puje z uzgodnionego miejsca zaadunku na koszt i ryzyko 

Kupuj cego. W przypadku braku uzgodnienia Komisant wyznacza miejsce zaadunku. 
5.2 Komisant wybiera sposób wysyki, o ile Kupuj cy nie udzieli  szczególnej instrukcji.  
5.3 W przypadku wykonywania transportu przez Komisanta we wasnym zakresie, ryzyko przechodzi na 

Kupuj cego z chwil  odbioru towaru. 
 
6. P atno  
6.1 Miejscem dokonania patno ci jest siedziba firmy Sprzedaj cego.  
6.2 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury Komisanta b d  regulowane przez Kupuj cego bez potr ce  w ci gu 10 

dni od ich otrzymania. Na danie Komisanta Kupuj cy wystawi weksel in blanco zabezpieczaj cy patno ci za 
towar. 

6.3 Je eli po zawarciu umowy sprzeda y sytuacja maj tkowa Kupuj cego znacznie si  pogorszy, nast pi obni enie 
jego dochodów lub mo liwo ci patniczych, Komisant mo e za da  natychmiastowej zapaty wymagalnych 
nale no ci z tytuu bie cych stosunków handlowych, a tak e uzale ni  dalsze dostawy od dokonania przedpat 
lub ustanowienia zabezpieczenia w okre lonym terminie. Po upywie terminu Komisant ma prawo odst pi  od 
umowy i za da  odszkodowania zamiast wykonania wiadczenia. 

 
7. Reklamacje 
7.1 Je eli Kupuj cy jest przedsi biorc , powinien bezzwocznie zbada  materia siewny; je li za  nie jest 

przedsi biorc  powinien zbada  materia siewny najpó niej przed wysiewem oraz bezzwocznie zareklamowa  
wady jawne u Komisanta.  

7.2 Wszelkie wady ukryte Kupuj cy powinien zareklamowa  niezwocznie po ich ujawnieniu. 
7.3 Kupuj cy powinien udowodni  pochodzenie reklamowanego materiau siewnego z dostawy pochodz cej od 

Komisanta przy pomocy stosownych rodków dowodowych. Za rodki dowodowe mog  zosta  uznane, na 
przykad, przechowywane przez Kupuj cego oznakowanie, opakowanie i resztki materiau siewnego 
Kupuj cego.  

7.4 Je eli Kupuj cy zastosowa materia siewny i reklamuje brak zagwarantowanej wa ciwo ci, a Komisant nie 
uzna niezwocznie tej reklamacji, stosowny rzeczoznawca powinien niezwocznie przeprowadzi  ogl dziny, w 
których powinny uczestniczy  obie Strony umowy.  

 
8. Pobieranie próbek przy reklamacji  
8.1 Je eli Komisant nie uzna reklamacji natychmiast, nale y pobra  próbk , w razie wady jawnej w ka dym 

przypadku, a w razie wady ukrytej - o ile jeszcze materia siewny jest do dyspozycji.  
8.2 Nale y pobra  próbk  przeci tn  zgodnie z wa ciwymi przepisami i utworzy  trzy równe próbki cz ciowe. 

Jedn  próbk  cz ciow  nale y bezzwocznie wysa  do zakadu badawczego, uzgodnionego przez Strony 
umowy celem badania, drug  próbk  do drugiej Strony umowy. Je eli Kupuj cy nie jest przedsi biorc , 
powinien przy zawiadomieniu o nieuznaniu reklamacji przez Komisanta poinformowa  go, czy sam pobierze 
próbk  przeci tn . W ka dym przypadku powinien on umo liwi  Komisantowi pobranie próbki. Je eli Kupuj cy 
zaniecha pobrania próbki lub je eli nie b d c przedsi biorc , nie poinformuje o tym Komisanta lub nie umo liwi 
Komisantowi pobrania próbki, robi to na wasne ryzyko. 

8.3 Je eli jedna ze Stron umowy lub Sprzedaj cy kwestionuj  wynik badania pierwszej próbki, to ostatni  próbk , 
która tej Stronie pozostaa, nale y bezzwocznie wysa  do innej jednostki badawczej (a wi c nie zajmuj cej si  
wcze niej w aden sposób badaniem próbki) wyznaczonej wspólnie przez Sprzedaj cego / Komisanta i 
Kupuj cego lub w przypadku niedoj cia do porozumienia, do innej jednostki badawczej wyznaczonej przez 
Sprzedaj cego. Faktyczne ustalenia drugiej analizy s  ostateczne. 

 
9. W a ciwo ci  
9.1 Prawidowy jest taki materia siewny, który odpowiada normom ustawy z dnia 26 czerwca 2003 o nasiennictwie 

(Dz.U. 2003, nr 137, poz.1299). Wszelkie wypowiedzi reklamowe osób trzecich wykraczaj ce poza tak ustalony 
standard nie s  wa ne dla uzgodnionych wa ciwo ci materiau siewnego. 

9.2  W przypadku materiau siewnego chodzi o klasycznie wyhodowane gatunki, w których Sprzedaj cy sam nie 
przeprowadzi zmian genetycznych. Materia siewny ro nie jednak e w warunkach naturalnych. Wskutek 
mo liwego przenoszenia zmienionego genetycznie materiau, na przykad przez pyki lub owady, Sprzedaj cy 
nie mo e wykluczy , e do materiau siewnego docieraj  niewielkie lady materiau zmienionego genetycznie. 
Kupuj cy jest tego wiadom. Dlatego te  materia siewny z domieszk  niewielkich ladów materiau 
zmienionego genetycznie nie b dzie uwa any za wadliwy.  

 
10. Gwarancja  
10.1 W przypadku wad, za które odpowiedzialno  ponosi Sprzedaj cy / Komisant, dokona on wedug wasnego 

uznania ulepszenia towaru lub dostawy zast pczej. Sprzedaj cy jest zobowi zany tylko do dwóch prób 
ulepszenia towaru.  

 W przypadku niepowodzenia w ulepszeniu towaru lub dostawie zast pczej, Kupuj cy mo e za da  wedug 
wasnego uznania obni enia ceny lub odst pi  od umowy. Przy mao znacz cej wadzie, Kupuj cy ma prawo 
tylko da  zmniejszenia ceny. Je eli materia siewny wykazuje brak przyrzeczonej wa ciwo ci, Kupuj cy mo e 
za da , w ramach przepisów prawa, odszkodowania zamiast wykonania wiadczenia. Odpowiedzialno  
Sprzedaj cego / Komisanta za dalsze szkody wynikaj ce z nast pstwa wady, które nie podlegaj  zakresowi 
gwarancji, jest wykluczona, chyba e Sprzedaj cy / Komisant jest winien dziaania umy lnego lub ra cego 
niedbalstwa. 

10.2 Sprzedaj cy ponosi nieograniczon  odpowiedzialno  za szkody na ciele i zdrowiu, za dziaania umy lne lub 
ra ce niedbalstwo tak e swoich ustawowych reprezentantów i kadry kierowniczej, jak równie  za wady, które 
podst pnie przemilcza lub których nieobecno  gwarantowa. Odpowiedzialno  Sprzedaj cego za dziaania 
umy lne lub ra ce niedbalstwo jego pozostaych pracowników ogranicza si  do typowych i atwo 
przewidywalnych szkód. Sprzedaj cy jest odpowiedzialny za niedbalstwo tylko wtedy, je eli zostanie naruszony 
wa ny obowi zek umowny (obowi zek istotny) w stopniu zagra aj cym celowi umowy. 

10.3 Roszczenia Kupuj cego z tytuu wad przedawniaj  si  po 12 miesi cach od przekazania materiau siewnego. 
 
11. Obowi zek zmniejszenia szkody 
11.1 Kupuj cy musi podj  wszelkie mo liwe dziaania niezb dne do zmniejszenia szkody. Je eli udaoby si  

zapobiec szkodzie lub j  zmniejszy , gdyby wada zostaa zareklamowana natychmiast po ujawnieniu, nale y 
uwzgl dni  t  okoliczno  przy obliczaniu odszkodowania. 

 
12. Zastrze enia prawa w asno ci, przew aszczenie na zabezpieczenie  
12.1 Towar pozostaje wasno ci  Sprzedaj cego do czasu uregulowania wszystkich nale no ci z tytuu umowy 

dostawy, w tym realizacji weksli przekazanych Sprzedaj cemu na zabezpieczenie patno ci. Umowa sprzeda y 
zawarta z Kupuj cym, zawieraj ca zastrze enie prawa wasno ci, powinna by  opatrzona dat  pewn  dla 
swojej skuteczno ci. Komisant nie nabywa prawa wasno ci do towaru. Tytu wasno ci przechodzi na 
Kupuj cego w momencie uregulowania nale no ci gotówk  lub uznania wpacon  nale no ci  rachunku 
bankowego. W przypadku wiadcze  ci gych Sprzedaj cy mo e uzale ni  kontynuacj  dostaw od 
ustanowienia przez Kupuj cego na jego koszt zastawu rejestrowego na zakupionym towarze (zbiorze rzeczy) 
jako zabezpieczenie salda Sprzedaj cego)Obróbka i przetwarzanie towaru z zastrze eniem prawa wasno ci 
nast puje na zlecenie Sprzedaj cego bezpatnie, jak równie  bez adnego zobowi zania dla niego, a 
przetwarzany towar jest jego wasno ci  w ka dej chwili i na ka dym etapie przetwarzania produktów. Przy 
przetwarzaniu produktu przez Kupuj cego wraz z innymi nienale cymi do Sprzedaj cego towarami 
Sprzedaj cemu przysuguje prawo wspówasno ci do nowej rzeczy w stosunku warto ci towaru z 
zastrze onym prawem wasno ci do warto ci innych przetwarzanych towarów w momencie przetwarzania. 
Natomiast dla nowej rzeczy, powstaej wskutek przetworzenia, obowi zuje ten sam zapis, co dla towaru z 
zastrze onym prawem wasno ci. Nowa rzecz uchodzi za towar z zastrze onym prawem wasno ci w my l tych 
warunków.  

12.2 To, co wyroso z dostarczonego przez Komisanta materiau siewnego zostaje przewaszczone na 
zabezpieczenie na rzecz Sprzedaj cego, do chwili penego uiszczenie wszystkich nale no ci z tytuu stosunków 
handlowych.  

12.3 Nale no ci Kupuj cego z tytuu odsprzeda y towaru z zastrze onym prawem wasno ci zostaj  przelane na 
Sprzedaj cego w chwili zawarcia umowy celem zabezpieczenia wszystkich nale no ci z tytuu stosunków 
handlowych.  

12.4 Kupuj cy jest zobowi zany do stosownego ubezpieczenia towaru z zastrze onym prawem wasno ci na swój 
koszt, o ile jest to przyj te, oraz do niezwocznego zawiadomienia Komisanta o wyst pieniu szkody. Ponadto 
Kupuj cy dokonuje cesji nale no ci z umowy ubezpieczenia w momencie jej zawarcia na rzecz Sprzedaj cego 
a  do chwili cakowitego uiszczenia wszystkich nale no ci z tytuu stosunków handlowych z Komisantem.  

12.5 Kupuj cy nie jest uprawniony do odmiennego rozporz dzania towarem z zastrze onym prawem wasno ci ni  
do wysiewu, chyba e w pojedynczych przypadkach uzgodniono inne warunki. Na danie Komisanta 
Kupuj cy jest zobowi zany poinformowa  innych zamawiaj cych o cesji zapaty Sprzedaj cemu. 

12.6 Je eli warto  istniej cych zabezpiecze  Sprzedaj cego przewy sza warto  jego wszystkich nale no ci o 
wi cej ni  10%, Sprzedaj cy jest zobowi zany, na danie Kupuj cego lub innych osób trzecich, których prawa 
zostay ograniczone przez zbyt wysokie zabezpieczenie, do zwolnienia zabezpiecze  wedug uznania 
Sprzedaj cego. 

 
13. Zastosowanie materia u siewnego  
13.1 Kupuj cy nie mo e bez wcze niejszej pisemnej zgody wa ciciela zarejestrowanej odmiany materiau siewnego 

u ywa  tego materiau do dalszej hodowli materiau siewnego w ramach swojej dziaalno ci gospodarczej lub 
zmienia  naturalnego stanu materiau siewnego celem zbytu materiau siewnego w ramach swojej dziaalno ci 
gospodarczej, np. nie mo e z nasion wielokiekowych produkowa  nasion jednokiekowych. 

13.2 Je eli Kupuj cy naruszy swoje zobowi zanie z punktu 1 powy ej, zapaci na danie Sprzedaj cego lub 
wa ciciela zarejestrowanej odmiany podmiotom okre lonym przez Sprzedaj cego lub tego  wa ciciela kar  w 
wysoko ci sze ciokrotnej ceny, któr  zapaci lub ma zapaci  za taki – przez siebie - zmieniony lub zu yty towar. 
Nie ogranicza to prawa Sprzedaj cego lub wa ciciela zarejestrowanej odmiany do dochodzenia dalej id cego 
odszkodowania od Kupuj cego. 

 
14. Prawo stosowane, w a ciwo  s du  
 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. S dem wa ciwym dla wszelkich sporów wynikaj cych z niniejszej 

umowy jest s d w Warszawie. 
 
15. Pozosta e postanowienia  
 W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowie  niniejszych ogólnych Warunków Sprzeda y i Dostaw jest lub 

stanie si  niewa ne, wa no  pozostaych postanowie  nie zostanie przez to naruszona. 
Wersja: listopad 2005 
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