
Zamówienie na nasiona kukurydzy w sezonie 2016  

Imię i nazwisko/nazwa gospodarstwa

Ulica, nr domu/mieszkania 

Miejscowość/poczta

Nr konta bankowego                                           

Telefon                                                  Powierzchnia kukurydzy w ha

Jeśli nie jesteś członkiem PBC-zarejestruj się teraz!

Nr komisanta

Imię i nazwisko

Data i podpis

Tak, chcę zostać członkiem PIONEER BUSINESS 
CLUB. Wyrażam zgodę na przechowywanie i 
przetwarzanie moich danych osobowych przez 
firmę Pioneer na potrzeby PIONEER BUSINESS 
CLUB

Wypełnia komisant/promotor

Data i podpis zamawiającego

Zamόwienie proszę przekazać dystrybutorowi lub promotorowi Pioneer‘a

Odmiana kukurydzy
Pioneer‘a

Ilość worków
zaprawionych standardowo MAXIM XL®

Ilość worków
zaprawionych dodatkowo Mesurol®

80.000 nasion BIG BAG (36 x 80.000 nasion) 80.000 nasion BIG BAG (36 x 80.000 nasion)
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Deklarowany termin zapłaty:_________________

NIP

(1 worek = 80.000 nasion)

Mesurol® - zarejestrowane marki firmy Bayer. MAXIM XL® - zarejestrowana marka firmy Syngenta. 

.
Deklaracja zgody

list       e-mail       faks    ( proszę zaznaczyć „x” środki komunikacji elektronicznej, którą Państwo akceptują ). 
 

Data                                                                    Podpis

Powiadomienie dot. ochrony prywatności
Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zbierane przez nas informacje umozliwiają identyfikację PAństwa biznesowych zainteresowań, oferowanie Państwu produktów i usług jednoczesnie 
zapwniając Państwu odpowiednie komfort w toku kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe ( imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i inne Dane Osobowe ) będą przechowy-
wane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. we wspomnianych wyżej celach informacje te mogą być wykorzystane przez firmę, 
podmioty powiązane, jej partmerów oraz wybrane osoby trzecie w inncyh krajach. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmiany, usunięcia albo wyrażenia sprzeciwu w ich 
przetwarzaniu , nalezy skorzystać z tego przekierowania www.pioneer.com/pl

Zakup i skorzystaj

,

Wykorzystaj szansę:  
Korzystne rabaty za zamówienie do 15.03.2016

Specjalnie dla członków PIONEER BUSINESS CLUB:

.

    

Każdy klient, który zamówi min. 7 jednostek nasion kukurydzy ( 80.000 nasion) 
i przystąpi do Pioneer Business Club otrzyma plecak turystyczny. Można otrzymać tylko 1 sztukę 
niezależnie od ilości zamówionych opakowań powyżej 7 jednostek.

PIONNER BUSINESS CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonujją zakupów firmy Pioneer 
(nasiona kukurydzy, rzepaku i inokulanty) i przystąpia do klubu. Członkowie klubu, którzy zakupią 
w 2016 produkty Pioneer’a za ogólna wartość ponad 10.000 PLN skorzystają z systemu rabatowego.

Deklaracja zgody: Przekazując dane osobowe firmie DuPont Pioneer wyrażam zgodę na powyzsze warunki. Przekazując dane osobowe 
wyrażam zgodę na przesyłanie mi komunikatówe marketingowych przez DuPont Pioneer za pomocą następujących środków komunikacji 
elektronicznych, w odniesieniu do których wyrażam zgodę, poprzez umeiszczenie znaku ,,x’’w okreslonych polach.



.

Zakres obowiązywania i zawarcia umowy
Niniejsze Warunki obowiązują dla wszystkich ofert, dostaw oraz dla związanych z nimi czynności prawnych  
spółki Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce ( Sprzedający), których 
przedmiotem jest material siewny, co oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, 
szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii 
z wyjątkiem sadzonek ziemniaków i materiału siewnego buraka cukrowego ( ,,materiał siewny’’).
Obecne i przyszłe stosunki handlowe będą określone wyłącznie przez niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i
Dostaw, chyba ze strony poszczególnych transakcji uzgodnią inaczej i lub o ile dla określonych produktów i 
usług nie obowiązują dodatkowo szczególne warunki zbytu materiału siewnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Zgodnie z zawartą umową komisu Sprzedający dostarcza Komisantowi materiał siewny. komisant zawiera 
umowę sprzedaży z Kupującym we własnym imieniu, ale na rachunek Sprzedającego. Niniejsze Warunki 
obowiązują w szczególności w stosunkach pomiędzy Sprzedającym i/lib Komisantem a Kupującym.
1.4 Jeżeli zostaną zawarte ustne lub telefonicznie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem pisemnego 
potwierdzenia, treść pisma potwierdzającego staje się obowiązująca, jeżeli odbiorca nie wyrazi bezzwłoczne-
go sprzeciwu. Taki warunek powinien być zawarty w piśmie potwierdzającym.

Dostawa
W przypadku sprzedaży towaru z własnej hodowli lub określonego pochodzenia z zastrzeżeniem terminu 
dostawy, np. ze względu na czas oczekiwania na ostateczne świadectwo uznania wydawane przez właściwe 
organy, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostawy, o ile nie dysponuje on odpowiednią ilością towaru, i nie 
ponosi za to odpowiedzialności; jest jednak zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym Komisanta 
na piśmie. 
Kupujący jest zobowiązany przyjąć dostawę częściową, o ile jest zainteresowany częściową realizacją 
umowy, chyba że Sprzedający / Komisant jest odpowiedzialny za to, że doszło do dostawy częściowej. W 
takim przypadku Kupujący może żądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia. Jeżeli Kupujący jest 
przedsiębiorcą to może dochodzić odszkodowania za częściową dostawę w granicach rzeczywistej szkody; 
może on jednak odstąpić od umowy, jeżeli nie jest zainteresowany częściową realizacją umowy.
Jeżeli jest uzgodniona dostawa z określeniem ilości w formie „około”, dostawa może wynosić 5% mniej lub 
5% więcej uzgodnionej ilości.

Terminy dostawy
Za datę dostawy towaru uważana jest data wysyłki towaru przez Komisanta. 
W przypadku uzgodnienia terminu lub okresu dostawy, Kupujący udzieli Komisantowi dyspozycji wysyłkowych 
bez wezwania najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed terminem lub początkiem okresu dostawy. Jeżeli 
dyspozycje wysyłkowe nie dotrą w terminie, Sprzedający / Komisant może odstąpić od umowy i zażądać 
odszkodowania zamiast wykonania świadczenia dopiero wtedy jednak, gdy po wyznaczeniu Kupującemu 
terminu dodatkowego co najmniej 3 dni roboczych nie otrzyma dyspozycji wysyłkowych. Terminy i okresy 
dostawy zostaną przesunięte o termin dodatkowy. Postanowienie to dotyczy analogicznie dostawy 
częściowej, w sytuacji kiedy dyspozycje wysyłkowe dotyczą - wbrew porozumieniu - tylko części dostawy. 
Jeżeli termin dostawy określa się tylko według daty dnia, w którym Komisant otrzymał dyspozycję wysyłkową, 
to w przypadkach wątpliwych uważa się za uzgodnioną dostawę szybką (punkt 3.5).
W razie uzgodnienia, że Kupujący powinien wysłać dyspozycje wysyłkowe w danym terminie lub okresie, 
obowiązują postanowienia punktu 3.2, z wyjątkiem pierwszego zdania. W razie braku takiego porozumienia 
Komisant powinien wyznaczyć Kupującemu początek i okres biegu terminu do złożenia dyspozycji 
wysyłkowej; poza tym obowiązują także postanowienia punktu 3.2 z wyjątkiem pierwszego zdania. 
Terminy dostaw winny być opatrzone klauzulami o następujących znaczeniach:
„natychmiast” - w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych;
„szybko” - w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych;
„na początku miesiąca” - w okresie od 1 do 10 dnia miesiąca włącznie;
„w połowie miesiąca” - w okresie od 11 do 20 dnia miesiąca włącznie;
„na koniec miesiąca” - w okresie od 21dnia miesiąca do jego końca;
„na czas do wysiewu” - to jest najwcześniej w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych.
Jeżeli Komisant nie wykona dostawy w terminie, Kupujący może wyznaczyć mu termin dodatkowy wynoszący 
co najmniej 3 dni robocze. Jeżeli Komisant nie wykona dostawy także w tym terminie, Kupujący może 
odstąpić od umowy lub zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia. Jeżeli Komisant wykona w 
terminie dodatkowym tylko część dostawy, Kupujący może taką dostawę częściową oddać do dyspozycji 
Komisanta, a także odmówić przyjęcia dalszych dostaw z tytułu umowy i zażądać odszkodowania zamiast 
wykonania świadczenia oraz odstąpić od umowy w całości, jeżeli nie jest zainteresowany częściową 
realizacją umowy.

Pakowanie / kondycjonowanie
Materiał siewny jest pakowany w sposób stosowany zwyczajowo w handlu.
Materiał siewny, który stosowany jest zwyczajowo jako kondycjonowany, powinien być z reguły dostarczany 
jako kondycjonowany.
Jeżeli wbrew zwyczajowi materiał siewny zostanie zamówiony jako niekondycjonowany, to szkody i ryzyko 
powstałe z tytułu dodatkowej obróbki przechodzą na Kupującego. Jeżeli Kupujący zechce po własnym 
kondycjonowaniu dochodzić roszczeń z tytułu wad w dostarczonym towarze, jest zobowiązany do 
przedstawienia dowodów na to, że te wady powstały jeszcze przed kondycjonowaniem (np. wcześniej 
pobrane próbki zabezpieczające).

Wysyłka
Wysyłka od Komisanta do Kupującego następuje z uzgodnionego miejsca załadunku na koszt i ryzyko 
Kupującego. W przypadku braku uzgodnienia Komisant wyznacza miejsce załadunku.
Komisant wybiera sposób wysyłki, o ile Kupujący nie udzielił szczególnej instrukcji. 
W przypadku wykonywania transportu przez Komisanta we własnym zakresie, ryzyko przechodzi na 
Kupującego z chwilą odbioru towaru.

Płatność
Miejscem dokonania płatności jest siedziba firmy Sprzedającego. 
O ile nie uzgodniono inaczej, faktury Komisanta będą regulowane przez Kupującego bez potrąceń w ciągu 10 
dni od ich otrzymania. Na żądanie Komisanta Kupujący wystawi weksel in blanco zabezpieczający płatności 
za towar.
Jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży sytuacja majątkowa Kupującego znacznie się pogorszy, nastąpi 
obniżenie jego dochodów lub możliwości płatniczych, Komisant może zażądać natychmiastowej zapłaty 
wymagalnych należności z tytułu bieżących stosunków handlowych, a także uzależnić dalsze dostawy od 
dokonania przedpłat lub ustanowienia zabezpieczenia w określonym terminie. Po upływie terminu Komisant 
ma prawo odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia.

Reklamacje
Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, powinien bezzwłocznie zbadać materiał siewny; jeśli zaś nie jest 
przedsiębiorcą powinien zbadać materiał siewny najpóźniej przed wysiewem oraz bezzwłocznie 
zareklamować wady jawne u Komisanta. 
Wszelkie wady ukryte Kupujący powinien zareklamować niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Kupujący powinien udowodnić pochodzenie reklamowanego materiału siewnego z dostawy pochodzącej od 
Komisanta przy pomocy stosownych środków dowodowych. Za środki dowodowe mogą zostać uznane, na 
przykład, przechowywane przez Kupującego oznakowanie, opakowanie i resztki materiału siewnego 
Kupującego. 
Jeżeli Kupujący zastosował materiał siewny i reklamuje brak zagwarantowanej właściwości, a Komisant nie 
uzna niezwłocznie tej reklamacji, stosowny rzeczoznawca powinien niezwłocznie przeprowadzić oględziny, w 
których powinny uczestniczyć obie Strony umowy. 

Pobieranie próbek przy reklamacji 
Jeżeli Komisant nie uzna reklamacji natychmiast, należy pobrać próbkę, w razie wady jawnej w każdym 
przypadku, a w razie wady ukrytej - o ile jeszcze materiał siewny jest do dyspozycji. 

1. Należy pobrać próbkę przeciętną zgodnie z właściwymi przepisami i utworzyć trzy równe próbki częściowe. 
Jedną próbkę częściową należy bezzwłocznie wysłać do zakładu badawczego, uzgodnionego przez Strony 
umowy celem badania, drugą próbkę do drugiej Strony umowy. Jeżeli Kupujący nie jest przedsiębiorcą, 
powinien przy zawiadomieniu o nieuznaniu reklamacji przez Komisanta poinformować go, czy sam pobierze 
próbkę przeciętną. W każdym przypadku powinien on umożliwić Komisantowi pobranie próbki. Jeżeli 
Kupujący zaniecha pobrania próbki lub jeżeli nie będąc przedsiębiorcą, nie poinformuje o tym Komisanta lub 
nie umożliwi Komisantowi pobrania próbki, robi to na własne ryzyko.
Jeżeli jedna ze Stron umowy lub Sprzedający kwestionują wynik badania pierwszej próbki, to ostatnią próbkę, 
która tej Stronie pozostała, należy bezzwłocznie wysłać do innej jednostki badawczej (a więc nie zajmującej 
się wcześniej w żaden sposób badaniem próbki) wyznaczonej wspólnie przez Sprzedającego / Komisanta i 
Kupującego lub w przypadku niedojścia do porozumienia, do innej jednostki badawczej wyznaczonej przez 
Sprzedającego. Faktyczne ustalenia drugiej analizy są ostateczne.

Właściwości 
Prawidłowy jest taki materiał siewny, który odpowiada normom ustawy z dnia 26 czerwca 2003 o 
nasiennictwie (Dz.U. 2003, nr 137, poz.1299). Wszelkie wypowiedzi reklamowe osób trzecich wykraczające 
poza tak ustalony standard nie są ważne dla uzgodnionych właściwości materiału siewnego.
W przypadku materiału siewnego chodzi o klasycznie wyhodowane gatunki, w których Sprzedający sam nie 
przeprowadził zmian genetycznych. Materiał siewny rośnie jednakże w warunkach naturalnych. Wskutek 
możliwego przenoszenia zmienionego genetycznie materiału, na przykład przez pyłki lub owady, Sprzedający 
nie może wykluczyć, że do materiału siewnego docierają niewielkie ślady materiału zmienionego genetycznie. 
Kupujący jest tego świadom. Dlatego też materiał siewny z domieszką niewielkich śladów materiału 
zmienionego genetycznie nie będzie uważany za wadliwy. 

Gwarancja 
W przypadku wad, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający / Komisant, dokona on według własnego 
uznania ulepszenia towaru lub dostawy zastępczej. Sprzedający jest zobowiązany tylko do dwóch prób 
ulepszenia towaru. 
W przypadku niepowodzenia w ulepszeniu towaru lub dostawie zastępczej, Kupujący może zażądać według 
własnego uznania obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Przy mało znaczącej wadzie, Kupujący ma prawo 
tylko żądać zmniejszenia ceny. Jeżeli materiał siewny wykazuje brak przyrzeczonej właściwości, Kupujący 
może zażądać, w ramach przepisów prawa, odszkodowania zamiast wykonania świadczenia. Odpowiedzial-
ność Sprzedającego / Komisanta za dalsze szkody wynikające z następstwa wady, które nie podlegają 
zakresowi gwarancji, jest wykluczona, chyba że Sprzedający / Komisant jest winien działania umyślnego lub 
rażącego niedbalstwa.
Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody na ciele i zdrowiu, za działania umyślne lub 
rażące niedbalstwo także swoich ustawowych reprezentantów i kadry kierowniczej, jak również za wady, które 
podstępnie przemilczał lub których nieobecność gwarantował. Odpowiedzialność Sprzedającego za działania 
umyślne lub rażące niedbalstwo jego pozostałych pracowników ogranicza się do typowych i łatwo 
przewidywalnych szkód. Sprzedający jest odpowiedzialny za niedbalstwo tylko wtedy, jeżeli zostanie 
naruszony ważny obowiązek umowny (obowiązek istotny) w stopniu zagrażającym celowi umowy.
Roszczenia Kupującego z tytułu wad przedawniają się po 12 miesiącach od przekazania materiału siewnego.

Obowiązek zmniejszenia szkody
Kupujący musi podjąć wszelkie możliwe działania niezbędne do zmniejszenia szkody. Jeżeli udałoby się 
zapobiec szkodzie lub ją zmniejszyć, gdyby wada została zareklamowana natychmiast po ujawnieniu, należy 
uwzględnić tę okoliczność przy obliczaniu odszkodowania.

Zastrzeżenia prawa własności, przewłaszczenie na zabezpieczenie 
Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uregulowania wszystkich należności z tytułu umowy 
dostawy, w tym realizacji weksli przekazanych Sprzedającemu na zabezpieczenie płatności. Umowa 
sprzedaży zawarta z Kupującym, zawierająca zastrzeżenie prawa własności, powinna być opatrzona datą 
pewną dla swojej skuteczności. Komisant nie nabywa prawa własności do towaru. Tytuł własności przechodzi 
na Kupującego w momencie uregulowania należności gotówką lub uznania wpłaconą należnością rachunku 
bankowego. W przypadku świadczeń ciągłych Sprzedający może uzależnić kontynuację dostaw od 
ustanowienia przez Kupującego na jego koszt zastawu rejestrowego na zakupionym towarze (zbiorze rzeczy) 
jako zabezpieczenie salda Sprzedającego)Obróbka i przetwarzanie towaru z zastrzeżeniem prawa własności 
następuje na zlecenie Sprzedającego bezpłatnie, jak również bez żadnego zobowiązania dla niego, a 
przetwarzany towar jest jego własnością w każdej chwili i na każdym etapie przetwarzania produktów. Przy 
przetwarzaniu produktu przez Kupującego wraz z innymi nienależącymi do Sprzedającego towarami 
Sprzedającemu przysługuje prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości towaru z 
zastrzeżonym prawem własności do wartości innych przetwarzanych towarów w momencie przetwarzania. 
Natomiast dla nowej rzeczy, powstałej wskutek przetworzenia, obowiązuje ten sam zapis, co dla towaru z 
zastrzeżonym prawem własności. Nowa rzecz uchodzi za towar z zastrzeżonym prawem własności w myśl 
tych warunków. 
To, co wyrosło z dostarczonego przez Komisanta materiału siewnego zostaje przewłaszczone na 
zabezpieczenie na rzecz Sprzedającego, do chwili pełnego uiszczenie wszystkich należności z tytułu 
stosunków handlowych. 
Należności Kupującego z tytułu odsprzedaży towaru z zastrzeżonym prawem własności zostają przelane na 
Sprzedającego w chwili zawarcia umowy celem zabezpieczenia wszystkich należności z tytułu stosunków 
handlowych. 
Kupujący jest zobowiązany do stosownego ubezpieczenia towaru z zastrzeżonym prawem własności na swój 
koszt, o ile jest to przyjęte, oraz do niezwłocznego zawiadomienia Komisanta o wystąpieniu szkody. Ponadto 
Kupujący dokonuje cesji należności z umowy ubezpieczenia w momencie jej zawarcia na rzecz Sprzedające-
go aż do chwili całkowitego uiszczenia wszystkich należności z tytułu stosunków handlowych z Komisantem 
Kupujący nie jest uprawniony do odmiennego rozporządzania towarem z zastrzeżonym prawem własności niż 
do wysiewu, chyba że w pojedynczych przypadkach uzgodniono inne warunki. Na żądanie Komisanta 
Kupujący jest zobowiązany poinformować innych zamawiających o cesji zapłaty Sprzedającemu.
Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń Sprzedającego przewyższa wartość jego wszystkich należności o 
więcej niż 10%, Sprzedający jest zobowiązany, na żądanie Kupującego lub innych osób trzecich, których 
prawa zostały ograniczone przez zbyt wysokie zabezpieczenie, do zwolnienia zabezpieczeń według uznania 
Sprzedającego.

Zastosowanie materiału siewnego 
Kupujący nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela zarejestrowanej odmiany materiału 
siewnego używać tego materiału do dalszej hodowli materiału siewnego w ramach swojej działalności 
gospodarczej lub zmieniać naturalnego stanu materiału siewnego celem zbytu materiału siewnego w ramach 
swojej działalności gospodarczej, np. nie może z nasion wielokiełkowych produkować nasion 
jednokiełkowych.
Jeżeli Kupujący naruszy swoje zobowiązanie z punktu 1 powyżej, zapłaci na żądanie Sprzedającego lub 
właściciela zarejestrowanej odmiany podmiotom określonym przez Sprzedającego lub tegoż właściciela karę 
w wysokości sześciokrotnej ceny, którą zapłacił lub ma zapłacić za taki – przez siebie - zmieniony lub zużyty 
towar. Nie ogranicza to prawa Sprzedającego lub właściciela zarejestrowanej odmiany do dochodzenia dalej 
idącego odszkodowania od Kupującego.

Prawo stosowane, właściwość sądu 
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z 
niniejszej umowy jest sąd w Warszawie.

Pozostałe postanowienia 
W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw jest lub 
stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie przez to naruszona.

Wersja: listopad 2005
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