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UMOWA KONTRAKTACJI 

 

zawarta w dniu ………………. roku w ……………, pomiędzy: 

 

Agro Solution SP. Z O.O. z siedzibą w Siemianicach 63-645 ul. Kościelna 6, wpisaną do 

rejestru KRS pod nr 0000709332, NIP 6192039075, zwaną w dalszej części umowy 

Kontraktującym, reprezentowanym przez: 

……Krzysztof Nawrot -Prokurent……. 

 

a 

 

…………………………………………………………………… z siedzibą w ……………,  

………………… wpisaną do rejestru ……………………………… pod nr ……………………, 

NIP …………………, zwaną w dalszej części umowy Producentem rolnym, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

§ 1 

Oświadczenia stron 

1. Producent rolny oświadcza, że jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, na które 

składają się między innymi nieruchomości rolne położone w: 

a) …………………………………………....  o powierzchni ………… ha, 

b)  …………………………………………....  o powierzchni ………… ha, 

c) …………………………………………....  o powierzchni ………… ha, 

zwane dalej Plantacją. 

2. Kontraktujący oświadcza, że posiada zezwolenie właściwego marszałka województwa 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad na jakich Producent rolny zobowiązuje 

się wytworzyć i dostarczyć Kontraktującemu susz konopi włóknistych lub plewy po 

oddzieleniu nasion konopi włóknistych (dalej: Produkt rolny), a Kontraktujący zobowiązuje 

się Produkt rolny odebrać oraz zapłacić Producentowi rolnemu umówioną cenę. 

 

§ 3 

Produkt rolny 

1. W ramach niniejszej umowy Producent rolny zobowiązuje się wyprodukować Produkt 

rolny wyłącznie z Plantacji obsianej kwalifikowanym materiałem siewnym konopi 

włóknistych. 
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2. Producent rolny zobowiązany jest wyprodukować Produkt rolny w najbliższym 

możliwym sezonie produkcji po zawarciu niniejszej umowy tj. najpóźniej do dnia 30 

listopada roku produkcji. 

3. Strony postanawiają, że Producent rolny zobowiązany jest wyprodukować i dostarczyć 

Kontraktującemu cały Produkt rolny uzyskany z Plantacji, ale nie mniej niż 100 kg 

Produktu rolnego z każdego hektara Plantacji. 

4. Producent rolny zobowiązany jest prowadzić Plantację zgodnie z wymogami prawa,  

w tym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Producent rolny 

zobowiązany jest w szczególności uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych 

wydaną w trybie przepisów art. 47 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

5. Producent nie zbywa i nie używa produktu na użytek własny, bez uprzedniej pisemnej 

zgody kupującego. 

6. Kupujący zaleca ubezpieczyć plantację sprzedającemu w dowolnie wybranej jednostce 

ubezpieczeniowej. 

 

§ 4 

Jakość 

1. Producent rolny zobowiązany jest do wykonania na Plantacji zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Producent rolny zobowiązany jest wytworzyć Produkt rolny o jakości co najmniej 

odpowiadającej wymogom określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku sporu co do jakości Produktu rolnego 

weryfikacja kryteriów jakościowych następować będzie w oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych przez specjalistyczne akredytowane laboratorium. 

4. W przypadku, gdy Produkty rolne nie będą odpowiadały wymogom jakościowym 

oznaczonym ww. postanowieniami, w stopniu niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia 

lub życia konsumentów, kontraktujący uprawniony będzie do domagania się od 

Producenta rolnego obniżenia ceny. Do obniżenia ceny dochodzi poprzez uzgodnienie 

przez strony stosownego porozumienia. W przypadku, gdy strony nie będą w stanie 

uzgodnić należnego obniżenia ceny zastosowanie znajdują przepisy ogólne.  

 

§ 5 

Nadzór nad plantacją 

1. Producent rolny zobowiązuje się do używania na Plantacji środków ochrony roślin  

i nawozów spełniających wszelkie wymogi prawa. 

2. Kontraktujący uprawniony jest do nadzoru nad Plantacją, w szczególności do 

wydawania instrukcji Producentowi rolnemu co do sposobu uprawy, zabiegów 

agrotechnicznych, stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Producent rolny 

może odmówić zastosowania się do instrukcji Kontraktującego jedynie wówczas, gdy 

pozostają one  w sprzeczności ze sztuką agrotechniczną. 
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3. Producent rolny w godzinach swojej pracy zapewni Kontraktującemu oraz osobom 

przez niego wskazanym dostęp do Plantacji celem wykonywania nadzoru, a także celem 

szacowania zbiorów i skutków zdarzeń losowych. 

4. W razie wystąpienia na Plantacji chorób lub szkodników, a także zaistnienia innych 

okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na wielkość i jakość plonów, Producent 

rolny niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wystąpienia ww. 

zdarzeń) powiadomi Kontraktującego o tym fakcie. W takim przypadku Kontraktujący 

jest uprawniony w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia dokonać sprawdzenia 

stanu Plantacji, a także może wydać przy tym Producentowi rolnemu pisemne 

wskazówki co do dalszego postępowania. Jeżeli w terminie tym Kontraktujący nie 

dokona sprawdzenia stanu Plantacji, Producent rolny może podjąć dowolne działania,  

o ile będą one zgodne ze sztuką agrotechniczną. 

5. W przypadku, gdy Producent rolny nie poinformuje Kontraktującego o zdarzeniu 

oznaczonym w ust. 4, Kontraktujący może domagać się od Producenta rolnego zapłaty 

kary umownej w wysokości …….% wartości ceny Produktu rolnego (kalkulowanej 

stosownie do postanowień § 7) w ilości minimalnej wynikającej z postanowień niniejszej 

umowy.  

 

§ 6 

Odbiór Produktu rolnego 

1. Producent rolny powiadomi Kontraktującego o planowanym terminie zbiorów 

Produktu rolnego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a także zgłosi gotowość 

wydania Kontraktującemu wyprodukowanego Produktu rolnego. 

2. Producent rolny zobowiązany jest przedstawić Kontraktującemu do odbioru Produkt 

rolny spełniający co najmniej kryteria jakościowe oznaczone postanowieniami § 4 

niniejszej umowy oraz przygotowany do odbioru w sposób oznaczony Załącznikiem nr 

3 do niniejszej umowy. Na wniosek Producenta rolnego i za zgodą Kontraktującego, 

Produkt rolny może być przedstawiany do odbioru i odbierany w częściach (partiach) 

uzgodnionych przez strony. 

3. Kontraktujący zobowiązany jest odebrać od Producenta rolnego Produkt rolny 

odpowiadający wymogom jakościowym, oznaczonym w Załączniku nr 2 i zapakowany 

w sposób oznaczony w Załączniku nr 3, na własny koszt z …………….. ul. …………….. 

Kontraktujący zobowiązany jest poinformować Producenta rolnego o planowanej dacie 

odbioru Produktu rolnego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Producent rolny 

zobowiązany jest przygotować Produkt rolny do odbioru w tym dniu i zapewnić jego 

sprawny załadunek na środek transportu Kontraktującego. 

4. W przypadku niedochowania przez Producenta rolnego terminu oznaczonego w § 3  

ust. 2, cena wyprodukowanego Produktu rolnego, kalkulowana zgodnie  

z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, ulega obniżeniu o 10% za każde 30 dni 

opóźnienia. Jednak w przypadku, gdy opóźnienie Producenta rolnego w przygotowaniu 

i dostarczeniu wyprodukowanego Produktu rolnego będzie dłuższe niż 180 dni, 

Kontraktujący uprawniony jest do odmowy odbioru wyprodukowanego Produktu 

rolnego oraz do obciążenia Producenta rolnego karą umowną w wysokości stanowiącej 
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równowartość 50% wartości ceny nabycia Produktu rolnego (kalkulowanej stosownie do 

postanowień § 7) w ilości minimalnej wynikającej z postanowień niniejszej umowy.  

5. O ile planowany termin wydania wyprodukowanego Produktu rolnego wymagał 

będzie jego przechowania przez Producenta rolnego, przechowanie takie będzie 

nieodpłatne, a Producent rolny umożliwi Kontraktującemu kontrolę miejsca i sposobu 

przechowywania zebranego z Plantacji Produktu rolnego, a także pobranie jego prób dla 

potwierdzenia jakości.  

6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu rolnego przechodzi na 

Kontraktującego z chwilą zakończenia jego załadunku na pojazd Kontraktującego.  

7. Ilość dostarczonego Produktu rolnego ustalana jest w oparciu o pomiar dokonywany  

u Kontraktującego z wykorzystaniem wag posiadających wszelkie wymagane 

przepisami prawa atesty i legalizacje.  

8. W razie wątpliwości strony uznają, że wyprodukowanie i dostarczenie przez 

Producenta rolnego Produktu rolnego w ilości mniejszej lub większej o 50% od ilości 

wskazanej w umowie, poczytuje się za należyte wykonanie umowy. 

9. W przypadku niewyprodukowania przez Producenta rolnego Produktu rolnego  

w ilości i/lub jakości oznaczonej w umowie z uwzględnieniem tolerancji przewidzianej  

w ust. 8., Kontraktujący może domagać się od Producenta rolnego zapłaty kary 

umownej w wysokości 19% wartości ceny niewyprodukowanej części Produktu rolnego 

(kalkulowanej stosownie do postanowień § 7). Uprawnienie to nie stanowi przeszkody 

w dochodzeniu przez Kontraktującego uzupełniającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

10. Jeżeli Kontraktujący nie odbierze od Producenta rolnego zakontraktowanego Produktu 

rolnego w terminie do 6 miesięcy od daty zgłoszenia go do odbioru przez Producenta 

rolnego, wówczas Producent rolny uprawniony będzie do jego zbycia na rzecz 

podmiotu trzeciego, a strony nie będą miały wówczas siebie żadnych roszczeń 

wynikających z tego tytułu. 

 

§ 7 

Zasady kalkulacji i zapłaty ceny 

1. Kontraktujący zobowiązuje się zapłacić Producentowi rolnemu cenę za dostarczone 

Produkty rolne spełniające wszystkie przewidziane umową kryteria jakościowe oraz 

zapakowane w uzgodniony sposób. 

2. Strony ustalają następujące zasady kalkulacji należnej ceny zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 
               

 

gdzie: 

x – to wyrażona w kg masa dostarczonej przez Producenta rolnego partii Produktów rolnych, 

y – to cena stała wynosząca 25 zł za 1 kg dostarczonych Produktów rolnych w przypadku kwiatu 

pełnego i 50zł w przypadku oddzielonych nasion, w przypadku materiału nasiennego cena to 2 zł. 

Ustalona cena nie dyskwalifikuje możliwości zapłaty przez kontraktującego wyższej kwoty niż 

wskazana w przypadku towaru o wyższych stężeniach lub produktu wysokiej jakości. 
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3. Na poczet ceny skalkulowanej w oparciu o postanowienia § 7 ust. 1 i 2 niniejszej 

umowy, Producent rolny wystawi Kontraktującemu fakturę, powiększając 

skalkulowaną cenę o podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa, lub tez fakturę RR wystawi Kontraktujący w 

przypadkach przewidzianych prawem.   

W przypadku, gdy Producent rolny jest rolnikiem ryczałtowym, zobowiązany jest on, 

w chwili zawierania niniejszej umowy, udzielić Kontraktującemu informacji 

niezbędnych dla poprawnego wystawienia przez Kontraktującego faktury RR. 

Informacji tych Producent rolny udziela wypełniając i sygnując Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

4. Cena za wyprodukowany i dostarczony przez Producenta rolnego materiał siewny 

zostanie przez Kontraktującego zapłacona w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Kontraktującemu prawidłowo wystawionej faktury. Strony za datę zapłaty uznają datę 

obciążenia rachunku bankowego Kontraktującego. 

 

§ 8 

Reklamacje 

Reklamacje jakościowe muszą być przez Kontraktującego zgłaszane na piśmie (strony 

dopuszczają możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres toplantapoland@gmail.com ) najpóźniej w terminie 14 dni od daty, w której ujawniła 

się wada Produktów rolnych. Reklamacje takie muszą zawierać opis ujawnionej wady, oraz 

fotografie. Producent rolny zobowiązany jest rozpatrzeć taką reklamację w terminie 14 dni 

od daty jej zgłoszenia.  

 

 § 9  

Zmiana posiadacza Plantacji 

1. W przypadku przejścia posiadania Plantacji na osobę trzecią, w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy, Producent rolny zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

Kontraktującego, przedkładając mu pisemne oświadczenie nowego posiadacza Plantacji, 

iż zapoznał się on z treścią łączącej strony umowy.  

2. Niewywiązanie się przez Producenta rolnego z ww. obowiązku, stanowić będzie 

podstawę do obciążenia go przez Kontraktującego karą umowną w wysokości 

stanowiącej równowartość ceny, za jaką Kontraktujący zobowiązany jest nabyć 

wyprodukowany przez Producenta rolnego Produkt rolny w ilości minimalnej 

przewidzianej postanowieniami umowy. Uprawnienie to nie stanowi przeszkody  

w dochodzeniu przez Kontraktującego uzupełniającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

 

§ 10 

Czas trwania umowy 

Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 30.03.2021 r. do dnia 30.03.2022 r.  

 

§ 11 

mailto:toplantapoland@gmail.com
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Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron tej umowy nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenie 

obowiązków wynikających z umowy, jeżeli było to wynikiem przyczyn będących 

całkowicie poza jej kontrolą i których nie można było przewidzieć lub zminimalizować 

strat z nich wynikających, obejmujących, lecz nieograniczających się do pożarów, 

strajków, powstań, wojen, restrykcji handlowych, itp. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony, po 

tym jak dowiedziała się o przypadku siły wyższej, jej przyczynach i wszelkich 

związanych z tym okolicznościach. 

§ 12 

Niewywiązanie się z umowy 

1. Niewywiązanie się przez Producenta rolnego z niniejszej umowy stanowić będzie 

podstawę do obciążenia go przez Kontraktującego karą umowną w wysokości 500 zł, 

płatne gotówką lub przedmiotem kontraktacji w cenach przewidzianych na umowie. 

Obciążenie jest równoznaczne z zerwaniem umowy kontraktacyjnej w trybie 

natychmiastowym oraz wyklucza możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń ze 

strony kontraktującego i ze strony producenta. 

 

§ 13 

Kaucja 

1.    Przy podpisaniu umowy Producent rolny zobowiązany jest zapłacić kaucje w wysokości 

500 zł. Kaucja zostanie zwrócona jeśli warunki poniższej umowy zostaną spełnione przez 

Producenta rolnego. W sytuacji gdy Producent rolny nie spełni warunków umowy, kaucja 

zostaje przeznaczona na pokrycie opłat administracyjnych, które poniesie Kontraktujący. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Producent rolny nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek praw wynikających  

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody 

Kontraktującego. 

4. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Kontraktującego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

…………………………………     ……………………………. 

 (Kontraktujący)         ( Producent rolny) 


