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Pomidor szklarniowy

Pomidor mięsisty

Pomidor koktajlowy śliwka

Cena za 1.000 nasion

Marka

Cena netto

Cena za 1.000 nasion

Cena brutto

Marka

TORERO

De Ruiter

2.142,00 zł

2.249,10 zł

FLAVORINO

STARBUCK

De Ruiter

1.943,10 zł

2.040,26 zł

STRABENA

REBELSKI

De Ruiter

2.157,30 zł

2.265,17 zł

De Ruiter

1.980,80 zł

2.079,84 zł

De Ruiter

1.980,80 zł

2.079,84 zł

DUCOVERY

NOWOŚĆ

FORONTI

NOWOŚĆ

Cena netto

Cena brutto

De Ruiter

5.347,90 zł

De Ruiter

odmiana na wyłączność

5.615,30 zł

Pomidor cherry luz
Cena za 1.000 nasion

Pomidor średnioowocowy
Cena za 1.000 nasion

Marka
ADMIRO
ARMARO

NOWOŚĆ

Cena netto

Marka
FAVORITA
DR0607TC

NOWOŚĆ

Cena netto

Cena brutto

De Ruiter

1.480,00 zł

1.554,00 zł

De Ruiter

5.069,40 zł

5.322,87 zł

Cena brutto

De Ruiter

1.754,40 zł

1.842,12 zł

De Ruiter

1.965,50 zł

2.063,78 zł

Pomidor cherry gałązka
Cena za 1.000 nasion

Marka

Pomidor gronowy
Cena za 1.000 nasion

Marka
MERLICE

De Ruiter

Cena netto

Cena brutto

2.382,50 zł

2.501,63 zł

Cena za 1.000 nasion

Marka
SEVANCE

NOWOŚĆ

De Ruiter

Cena netto

De Ruiter

2.318,46 zł

2.434,38 zł

DRC564

De Ruiter

5.176,50 zł

5.435,33 zł

De Ruiter

5.069,40 zł

5.322,87 zł

De Ruiter

6.293,40 zł

6.608,07 zł

De Ruiter

odmiana na wyłączność

DR607TC

NOWOŚĆ

JUANITA
NOWOŚĆ

Pomidor śliwkokształtne

Cena brutto

2.544,90 zł

Cena za 1.000 nasion

2.672,15 zł

Marka
PRUNUS

Pomidor malinowy szklarniowy
Cena za 1.000 nasion

Marka
TOMIMARU MUCHOO De Ruiter

Cena netto

Cena brutto

2.127,70 zł

VOLANTIS

NOWOŚĆ

Cena netto

Cena brutto

De Ruiter

2.035,60 zł

2.137,38 zł

De Ruiter

2.888,60 zł

3.033,03 zł

Pomidor mini „san-marzano”

2.234,09 zł

Cena za 1.000 nasion

Marka

Pomidor koktajlowy

Cena brutto

CONCHITA

DELISHER

Pomidor gronowy średnioowocowy

Cena netto

DR2656TC

NOWOŚĆ

De Ruiter

Cena netto
5.273,40 zł

Cena brutto
5.537,07 zł

Cena za 1.000 nasion

Marka
KURTINO

De Ruiter

Cena netto
4.880,70 zł

Cena brutto
5.124,74 zł
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Pomidor szklarniowy

Pomidor „specialties”

Podkładka pomidora szklarniowego

Cena za 1.000 nasion

Marka

Cena netto

Cena za 1.000 nasion

Cena brutto

AUREA

Seminis

1.338,20 zł

1.405,11 zł

DR7024TS

De Ruiter

1.759,50 zł

1.847,48 zł

DRK 936

De Ruiter

2.851,90 zł

2.994,50 zł

ORGANZA

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

ORAMA

Seminis

592,00 zł

621,60 zł

PORTENTO

De Ruiter

2.131,80 zł

2.238,39 zł

SANTORANGE

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

SV0948TS

De Ruiter

2.942,70 zł

3.089,84 zł

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

BOLZANO
CHOCOMATE

NOWOŚĆ

LORENZO

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

BEORANGE

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

SV0946TS

De Ruiter

6.063,90 zł

6.367,10 zł

YELLOWSUN

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

ORANGARO

De Ruiter

3.673,40 zł

3.857,07 zł

Marka
MAXIFORT
otoczkowany

Cena netto

Cena brutto

De Ruiter

865,70 zł

908,99 zł

MAXIFORT
De Ruiter
nieotoczkowany

865,70 zł

908,99 zł

DR0141TX
otoczkowany

De Ruiter

1.086,30 zł

1.140,62 zł

DR0141TX
nieotoczkowany

De Ruiter

1.086,30 zł

1.140,62 zł
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Pomidor tunelowy

Pomidor malinowy

Pomidor wysokorosnący

Cena za 1.000 nasion

Cena za 1.000 nasion

Marka
MATIAS
EUROMAKER

Cena netto

Seminis

583,40 zł

612,57 zł

KANNA 218

Seminis

591,60 zł

621,18 zł

MEI SHUAI

MARISSA/SYNERGIE

Seminis

433,50 zł

455,18 zł

Matissimo

NOWOŚĆ

Seminis

591,60 zł

621,18 zł

Partova

NOWOŚĆ

Seminis

503,70 zł

528,89 zł

Seminis

499,80 zł

524,79 zł

Yigido

Marka

Cena brutto

NOWOŚĆ

Cena brutto

Seminis

612,00 zł

642,60 zł

Seminis

677,30 zł

711,17 zł

Pomidor gruntowy mięsisty
Cena za 1.000 nasion

Marka
AMATI

Pomidor samokończący

Cena netto

ROBIN

Cena netto

Cena brutto

Seminis

436,60 zł

458,43 zł

Seminis

433,50 zł

455,18 zł

Cena za 1.000 nasion

Marka
CORVINUS

Seminis

Cena netto
528,40 zł

Cena brutto
554,82 zł

Pomidor gruntowy średnioowocowy
Cena za 1.000 nasion

Marka
FANNY

Seminis

Cena netto
433,50 zł

Cena brutto
455,18 zł
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WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
Umowa zawierana jest pomiędzy spółką Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000027649 (“Sprzedający”) a osobą lub osobami, przedsiębiorcą
lub spółką składającymi zamówienie (“Kupujący”).
1. WARUNKI OGÓLNE
W niniejszych warunkach (“Warunki”) mają zastosowanie następujące definicje:
Dzień Roboczy: każdy dzień (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy),
w którym banki są otwarte w celu prowadzenia działalności w miejscu lokalizacji odbiorcy;
Umowa: umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, dotycząca sprzedaży i zakupu
Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami;
Miejsce Dostawy: FCA magazyn Sprzedającego (Incoterms® 2010) , chyba że wskazano inaczej
w potwierdzeniu zamówienia; i
Towary: towary (lub dowolna ich część), które zgodnie z Umową mają zostać dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego.
2. STOSOWANIE WARUNKÓW
2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy, z wyłączeniem wszystkich innych postanowień, które Kupujący pragnie narzucić lub włączyć, lub które są uznane za dorozumiane z uwagi
na charakter transakcji, panujące zwyczaje, stosowane praktyki lub przebieg transakcji.
2.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego. Sprzedający może wydać nową wersję niniejszych Warunków, które zaczną obowiązywać
natychmiast po ich zakomunikowaniu Kupującemu. Zmiany aktualnej wersji niniejszych Warunków
muszą zostać uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winny być podpisane
w imieniu Sprzedającego przez upoważnioną do tego osobę.
2.3 Każde zamówienie stanowi ofertę Kupującego zakupu Towarów na niniejszych Warunkach.
Kupujący musi dopilnować, aby warunki złożonego przez niego zamówienia oraz wszystkie specyfikacje były kompletne i dokładne. Zamówienie poczytuje się za przyjęte w momencie wystawienia przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia zamówienia lub w momencie dostawy przez
Sprzedającego Towarów Kupującemu, co równoważne jest z zawarciem Umowy.
2.4 Umowa stanowi całość zobowiązania stron. Kupujący oświadcza, że nie polegał na żadnym
oświadczeniu, obietnicy, gwarancji ani zapewnieniu złożonemu lub udzielonemu przez lub
w imieniu Sprzedającego, które nie jest zawarte w Umowie. Charakterystyka Towarów podana
w publicznych komunikatach i oświadczeniach wydanych przez Sprzedającego lub jego przedstawicieli, w tym w reklamach, prospektach, katalogach, witrynach internetowych lub innych materiałach, może stanowić część Umowy, wyłącznie o ile jest ona wyraźnie zawarta w pisemnym
potwierdzeniu zamówienia wydanym przez Sprzedającego.
3. JAKOŚĆ
Wszystkie informacje dotyczące Towarów oraz ich działania i parametrów przekazane ustnie lub
pisemnie przez Sprzedającego są udzielane w dobrej wierze, jednak nie mogą być traktowane jako
oświadczenia Sprzedającego co do działania, parametrów lub przydatności Towarów. Działanie
i parametry mogą być uzależnione od lokalnych warunków klimatycznych oraz innych uwarunkowań. Sprzedający dokonuje sprzedaży przy założeniu, że Kupujący upewnił się co do przydatności
Towarów do jego wymagań.
4. TYTUŁ WŁASNOŚCI I RYZKO
4.1 Sprzedający zachowuje tytuł własności Towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty należnej za Towary, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej. W czasie dokonywania
dostawy Towarów do Miejsca Dostawy, ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia Towarów przechodzi na Kupującego.
4.2 Do momentu przejścia na Kupującego tytułu własności Towarów, Kupujący jest zobowiązany:
(a) przechowywać Towary na zasadzie powierniczej, jako powiernik Sprzedającego; (b) przechowywać Towary (bez żadnego kosztu dla Sprzedający, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie)
oddzielnie od wszystkich, pozostałych towarów Kupującego lub innych osób trzecich, w celu
umożliwienia ich natychmiastowej identyfikacji jako własność Sprzedającego; (c) nie usuwać, nie
niszczyć oraz nie zasłaniać znaków identyfikacyjnych umieszczonych na Towarach ani opakowań
Towarów; (d) utrzymywać Towary w zadowalającym stanie, ubezpieczone na rzecz Sprzedającego
do kwoty równej pełnej cenie zakupu od wszelkich ryzyk, w sposób racjonalnie satysfakcjonujący
dla Sprzedającego. Na życzenie Kupujący jest zobowiązany przedstawić Sprzedającemu umowę
ubezpieczenia; (e) przechowywać na zasadzie powierniczej w imieniu Sprzedającego wypłaty z tytułu ubezpieczenia i nie łączyć ich z innymi kwotami pieniężnymi, ani przekazywać takich wypłat
na jakikolwiek rachunek bankowy z przekroczonym limitem; oraz (f) niezwłocznie poinformować
Sprzedającego o wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w Warunku 12.2.
4.3 Sprzedający ma prawo dochodzenia należności za Towary także, gdy tytuł własności Towarów
nie przeszedł ze Sprzedającego na Kupującego.
4.4 Kupujący udziela Sprzedającemu, jego przedstawicielom i pracownikom nieodwołalne pozwolenie na wkroczenie, w dowolnym momencie, na teren pomieszczeń, w których Towary są lub
mogą być przechowywane, w celu dokonania ich inspekcji lub, w przypadku wygaśnięcia prawa
Kupującego do ich dzierżenia, odzyskania ich. Wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego
w powyższych przypadkach zostaną pokryte przez Kupującego.
4.5 Kupujący jest zobowiązany do współpracy przy wykonywaniu wszystkich działań i stosowaniu
wszystkich środków koniecznych do ochrony tytułu własności i praw Sprzedającego. W szczególności Kupujący upoważnia Sprzedającego do zawarcia, wpisania i rejestracji zastrzeżenia tytułu
własności majątku, w wymaganej formie, w rejestrach publicznych, księgach rachunkowych lub
innych, podobnych ewidencjach, lub zgodnie z przepisami właściwego prawa, oraz zobowiązuje
się dopełnić wszelkich, niezbędnych formalności.
5. DOSTAWA
5.1 Dostawa Towarów zostaje ukończona w momencie dostarczenia Towarów do Miejsca Dostawy. Kupujący jest zobowiązany udzielić wszelkich informacji niezbędnych do umożliwienia Sprzedającemu wykonania zamówienia.
5.2 Daty dostawy podane przez Sprzedającego są jedynie datami przybliżonymi i czas dostawy
nie może zostać uznany za istotny element realizacji Umowy. W przypadku niewskazania daty
dostawy, dostawa zostanie zrealizowana w odpowiednim terminie.
5.3 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie zaakceptuje dostawy Towarów w momencie, gdy
będą one gotowe do wysłania, lub jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć Towarów
w terminie, z powodu nieprzekazania przez Kupującego właściwych instrukcji, dokumentów, pozwoleń lub uprawnień: (a) ryzyko związane z Towarami przejedzie na Kupującego (w tym ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia); (b) Towary zostaną uznane za dostarczone; oraz (c) Sprzedający będzie mógł przechowywać Towary do chwili ich dostawy, a Kupujący będzie zobowiązany
ponieść wszystkie, związane z tym koszty i wydatki (w tym między innymi koszty przechowywania
i ubezpieczenia). Jeżeli po upływie siedmiu dni od poinformowania Kupującego przez Sprzedającego o tym, że Towary są gotowe do wysłania, Kupujący nie zaakceptuje dostawy, Sprzedający
może odsprzedać lub zbyć w inny sposób całość lub część Towarów i, po odliczeniu kosztów
przechowania i sprzedaży, zaliczyć na rachunek Kupującego nadwyżkę lub niedopłatę nad ceną
Towarów.
5.4 Sprzedający może dostarczyć Towary w częściach. W takiej sytuacji faktury i płatności za Towary
są wystawiane i realizowane proporcjonalnie w stosunku do ceny wskazanej w Umowie. Opóźnienia
lub wady w realizacji części dostaw nie uprawniają Kupującego do anulowania już dostarczonych
części Towarów, ani do wypowiedzenia Umowy.

5.5 Kupujący nie może odmówić przyjęcia Towarów w przypadku nieistotnych uchybień, w tym,
gdy ilość Towarów dostarczonych będzie różniła się od ilości zamówionej o wartość nie większą
niż około 5%.
5.6 Jeżeli z powodu jakichkolwiek okoliczności Sprzedający nie jest w stanie zaspokoić całego
zapotrzebowania na Towary, Sprzedający może przydzielić, w stosowny sposób, istniejące zapasy
na swoją rzecz lub rzecz swoich klientów, w tym również klientów, z którymi nie zawarł umowy.
Z zastrzeżeniem anulowania poszczególnych dostaw lub przydziału zapasów dokonanych na
podstawie niniejszych Warunków, Umowa pozostanie nienaruszona.
6. PORADY
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udzielone porady oraz skutki udzielonych porad.
Wszystkie porady Sprzedającego przyjmowane są przez Kupującego na jego własne ryzyko. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie własnych testów i weryfikacji przed zastosowaniem się do porad udzielonych przez Sprzedającego.
7. ZAPEWNIENIA
Sprzedający zapewnia, iż posiada tytuł własności Towarów, oraz że sprzedane Towary spełniają
standardowe specyfikacje i posiadają standardowe oznaczenia Sprzedającego. O ile postanowienia niniejszych Warunków nie stanowią inaczej, Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w pozostałym zakresie, w tym z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi (za wady fizyczne
i prawne), wyraźnej lub dorozumianej, w tym odnośnie wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub jakichkolwiek innych aspektów dotyczących Towarów, niezależnie od tego czy
miałyby one być używane osobno, czy też w połączeniu z innymi produktami. Niniejsze Warunki
mają również zastosowanie do Towarów zamiennych. Kupujący jest zobowiązany poinformować
swoich klientów o powyższych wykluczeniach gwarancji i rękojmi i nie może udzielać żadnych
gwarancji lub odpowiadać z tytułu rękojmi odnośnie Towarów, w zakresie wykraczającym poza
zakres gwarancji i rękojmi określony w niniejszych Warunkach, a Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności poza odpowiedzialnością wynikającą z gwarancji udzielonej w Warunku 7,
w tym gwarancji wobec klientów Kupującego, innych sprzedawców lub dystrybutorów oraz użytkowników.
8. ROSZCZENIA
Wszelkie roszczenia dotyczące niedoborów lub zniszczeń powstałych w transporcie Towarów Kupujący winien zgłosić Sprzedającemu w terminie 3 dni od otrzymania Towarów. Wszystkie inne
roszczenia, w tym dotyczące rzekomo wadliwych Towarów oraz naruszenia gwarancji, muszą
zostać zgłoszone w terminie 10 dni od powzięcia przez Kupującego informacji o faktach stanowiących podstawę do zgłoszenia takich roszczeń, jednak w żadnym wypadku nie później niż po
upływie 1 roku od otrzymania Towarów przez Kupującego. Wszelkie roszczenia zgłoszone w innej
formie niż pisemna i otrzymane przez Sprzedającego po upływie terminów wskazanych powyżej zostaną uznane za objęte zrzeczeniem i zostaną odrzucone. Żadne roszczenie nie zostanie
uznane i żadne zwrócone Towary nie zostaną przyjęte, jeżeli Towary były w jakikolwiek sposób
przygotowywane, przepakowywane lub przetwarzane, chyba że istnieje dowód, zadowalający dla
Sprzedającego, istnienia ukrytych wad niemożliwych do stwierdzenia przed przygotowywaniem
lub przetwarzaniem Towarów, i tylko w przypadku przedstawienia takiego dowodu w terminie 10
dni od ujawnienia się takiej wady. Kupujący jest zobowiązany zapobiegać roszczeniom i minimalizować je w racjonalnie możliwym zakresie, biorąc pod uwagę ewentualne instrukcje udzielone
przez Sprzedającego.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1 Z zastrzeżeniem Warunków 7 i 8, następujące postanowienia określają całość odpowiedzialności finansowej Sprzedającego (w tym także za działania i zaniechania jego pracowników,
przedstawicieli i podwykonawców) wobec Kupującego odnośnie: wszelkich naruszeń niniejszych
Warunków oraz wszelkich zapewnień, oświadczeń bądź działań lub zaniechań, w tym z powodu
zaniedbań powstałych z tytułu lub w związku z Umową.
9.2 W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia niniejszego Warunku podlegają postanowieniom Warunku 7: (a) łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy, nieprawdziwych
oświadczeń lub z innego tytułu, powstała w związku z wykonaniem lub planowanym wykonaniem
Umowy, jest we wszystkich przypadkach ograniczona do kosztów wymiany Towarów lub kwoty
zwrotu wpłaconej ceny zakupu, za wyjątkiem straty lub szkody powstałych w wyniku umyślnego
naruszenia Umowy; (b) łączna odpowiedzialność deliktowa Sprzedającego (w tym z tytułu zaniedbań lub naruszenia obowiązków ustawowych) wobec Kupującego, powstała w związku z wykonaniem lub planowanym wykonaniem Umowy, jest we wszystkich przypadkach ograniczona do
kosztów wymiany Towarów lub kwoty zwrotu wpłaconej ceny zakupu, za wyjątkiem szkód powstałych z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Kupujący zobowiązuje się, że strony
trzecie nie będą dochodzić żadnych odszkodowań od Sprzedającego z tytułu odpowiedzialności
deliktowej, za wyjątkiem szkód powstałych z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny;
oraz (c) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek straty lub
szkody pośrednie lub wynikowe (takie jak utrata zysków, utrata zleceń lub klientów, spadek wartości firmy lub inne szkody lub straty), koszty, wydatki lub inne roszczenia wypłaty odszkodowania za szkody jakiegokolwiek rodzaju (jakkolwiek spowodowane), powstałe z tytułu lub w związku
z Umową, z zastrzeżeniem strat lub szkód powstałych wskutek umyślnego naruszenia Umowy.
10. CENA I PŁATNOŚĆ
10.1 Sprzedający może, po przekazaniu Kupującemu stosownego powiadomienia w dowolnym
czasie przed dostawą, podnieść cenę Towarów ze względu na (a) jakikolwiek czynnik, na który
Sprzedający nie ma wpływu (w tym, między innymi, wahania kursowe, wzrost podatków lub ceł);
(b) wyrażenie przez Sprzedającego zgody na żądaną przez Kupującego zmianę terminu (terminów) dostaw, ilości lub rodzaju zamawianych Towarów; lub (c) opóźnienie spowodowane instrukcjami Kupującego lub niepodaniem Sprzedającemu odpowiednich lub wystarczająco dokładnych
informacji lub instrukcji.
10.2 Cena Towarów jest podawana według Miejsca Dostawy i nie obejmuje podatków od towarów
i usług ani innych podatków, opłat lub prowizji, ciążących na Kupującym, chyba że potwierdzenie
przyjęcia zamówienia stanowi inaczej.
10.3 Sprzedający może wystawić Kupującemu fakturę za Towary z chwilą dostawy lub w każdym
czasie po realizacji dostawy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwoty wskazane na fakturze w pełnej wysokości, bez dokonania jakichkolwiek odliczeń, potrąceń lub roszeń wzajemnych, w terminie
30 dni od daty faktury (o ile faktura nie stanowi inaczej), na rachunek podany przez Sprzedającego. Dotrzymanie tego terminu jest istotnym postanowieniem Umowy. Sprzedający może dokonać
potrącenia kwot należnych od Kupującego lub podmiotu powiązanego z Kupującym, z kwotami
należnymi Kupującemu lub podmiotowi powiązanemu z Kupującym. Kupujący nie może dokonać
potrącenia kwot należnych od Sprzedającego lub podmiotu powiązanego ze Sprzedającym z kwotami należnymi Sprzedającemu lub podmiotowi powiązanemu ze Sprzedającym.
10.4 Jeżeli Kupujący jest w opóźnieniu z zapłatą Sprzedającemu jakichkolwiek kwot należnych na
podstawie Umowy, wszystkie faktury i płatności pozostałe do zapłaty na rzecz Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne. Sprzedający ma prawo naliczać odsetki od zaległych kwot począwszy od upływu terminu płatności, według maksymalnej stawki dozwolonej prawem, w stosunku
dziennym, do czasu dokonania płatności, przed lub po orzeczeniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania dalszych dostaw, jeżeli Kupujący lub podmiot powiązany z Kupującym
nie dokona płatności w terminie, co nie umniejsza praw lub środków prawnych przysługujących
Sprzedającemu. Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie opłaty i koszty administracyjne, sądowe i prawne, poniesione przez Sprzedającego w związku ze ściąganiem kwot przypadających do
zapłaty przez Kupującego.
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10.5 Niezależnie od Warunku 10, w sytuacji, w której Sprzedający będzie miał podstawy uznać, że
sytuacja Kupującego jest niewystarczająca do spłacenia jego zobowiązań finansowych w terminie,
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia całości lub części Towarów, pod warunkiem
otrzymania od Kupującego satysfakcjonującego zabezpieczenia płatności lub zaliczki.
11. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Z uwzględnieniem Warunku 13, jeżeli Kupujący anuluje całość lub część zamówienia przyjętego
do realizacji przez Sprzedającego, Sprzedający może żądać od Kupującego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości zamówienia, jako odszkodowanie za stratę poniesioną przez Sprzedającego w związku z anulowaniem zamówienia. Strony postanawiają, że kara umowna w tej wysokości jest stosownym oszacowaniem straty.
12. ROZWIĄZANIE
12.1 Bez umniejszania innych praw i środków prawnych przysługujących zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku braku otrzymania płatności w terminie, niedostarczenia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia płatności, o którym mowa w Warunku 10.5, lub jeżeli
Kupujący znajdzie się w jednej z sytuacji, o których mowa w Warunku 12.2, lub jeżeli Sprzedający
uzna, że Kupujący znajdzie się w takiej sytuacji i poinformuje o tym Kupującego, wówczas, bez
ograniczania praw Sprzedającego, wszystkie kwoty pozostające do zapłaty na rzecz Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, a Sprzedający ma prawo (i) anulować lub zawiesić realizację
dalszych dostaw na podstawie Umowy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego; i (ii) pod warunkiem, że Towary nie zostały odsprzedane, zażądać od Kupującego
zwrotnej dostawy Towarów lub wejść do obiektu Kupującego celem ich odzyskania.
12.2 Dla celów Warunku 12.1, sytuacjami, o których w nim mowa są: rozpoczęcie przez Kupującego procesu (dobrowolnej lub obowiązkowej) likwidacji, z wyłączeniem dobrowolnej likwidacji
Kupującego, przeprowadzanej wyłącznie w celu restrukturyzacji lub połączenia, wyznaczenie
syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, likwidatora lub zarządcy
komisarycznego dla Kupującego lub jego części, bądź zła sytuacja finansowa Kupującego, która nie gwarantuje właściwego wykonania przez niego obowiązków wynikających z obecnych lub
przyszłych Umów, lub podjęcie uchwały lub złożenie w sądzie wniosku o zakończenie działalności
Kupującego lub o sądowe ustanowienie zarządu dla przedsiębiorstwa Kupującego, lub wszczęcie
postępowania w związku z niewypłacalnością lub możliwą niewypłacalnością Kupującego.
13. SIŁA WYŻSZA
Sprzedający może przesunąć datę dostawy lub ograniczyć ilość Towarów zamówionych przez
Kupującego (za co Kupujący nie ponosi odpowiedzialności), jeżeli Sprzedający nie będzie mógł
prowadzić działalności lub będzie miał opóźnienia z przyczyn, na które, działając racjonalnie, nie
ma wpływu, w tym, między innymi, ze względu na zdarzenia losowe, działania rządu, wojnę, stan
wyjątkowy lub względy obronności, zamieszki, rozruchy, pożar, wybuch, powódź, ekstremalne
warunki pogodowe, szkodniki i choroby, epidemie, lokaut, nakaz sądowy, embargo, przepisy importowe lub eksportowe, siłę roboczą, kontenery, środki transportu, wypadek, awarię maszyn
lub urządzeń, strajk lub inne spory pracownicze (niezależnie od tego, czy będą one dotyczyły
siły roboczej którejkolwiek ze stron), lub ograniczenia czy opóźnienia mające wpływ na przewoźników, lub niezdolność lub opóźnienie w uzyskaniu materiałów lub surowców w odpowiedniej
ilości lub odpowiedniego rodzaju, w tym paliwa i prądu. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli
zdarzenie, o którym mowa powyżej będzie trwało nieprzerwanie przez okres 120 dni, Kupujący
będzie uprawniony wypowiedzieć Umowę Sprzedającemu. Zdarzenia siły wyższej nie wyłączają
obowiązku dokonania płatności za dostawy, które zostały już zrealizowane.
14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Sprzedający jest właścicielem praw własności intelektualnej co do Towarów, w tym, między innymi, znaku towarowego, ochrony odmian roślin, praw z patentu i know-how lub ma prawo do
wykonywania tych praw (“Prawa Własności Intelektualnej”). Kupujący nie będzie naruszał żadnych
Praw Własności Intelektualnej co do Towarów. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich roszczeniach w zakresie naruszeń lub o postępowaniach sądowych dotyczących Kupującego w zakresie Praw Własności Intelektualnej. Kupujący zobowiązuje
się omówić i uzgodnić ze Sprzedającym strategię obrony, która zostanie zastosowana.
15. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki, jak również spory wynikające z Umowy lub związane z Umową, w tym spory
dotyczące jej istnienia, ważności, wykonalności, naruszenia lub rozwiązania, będą interpretowane
zgodnie z prawem polskim i będą prawomocnie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przez trzech arbitrów wyznaczonych
zgodnie z tym Regulaminem. Jednego arbitra wyznacza Sprzedający, a drugiego Kupujący. Postępowanie arbitrażowe będzie toczyło się w Warszawie, w Polsce, i będzie prowadzone w języku
angielskim. Sprzedającemu jednak przysługuje również prawo do wystąpienia z powództwem
w innych sądach właściwych, w tym, między innymi, w kraju siedziby Kupującego. Niniejszym
wyłącza się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z 1980 r.
16. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16.1 Jeżeli jakikolwiek sąd, trybunał lub właściwy organ administracji uzna którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub Umowy za niezgodne z prawem, bezskuteczne, nieważne, podlegające unieważnieniu, niewykonalne lub nieracjonalne w całości lub w części, postanowienie takie,
w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, bezskuteczne, nieważne, podlegające unieważnieniu,
niewykonalne lub nieracjonalne zostanie uznane za oddzielne, a pozostałe postanowienia i ustępy
zachowają ważność w pełnym zakresie.
16.2 Niedochodzenie lub zwłoka w dochodzeniu wykonania postanowienia niniejszych Warunków lub Umowy przez Sprzedającego nie jest zrzeczeniem się przez Sprzedającego przysługujących mu praw. Odstąpienie przez Sprzedającego od dochodzenia swoich praw w przypadku
naruszenia lub opóźnienia ze strony Kupującego nie będzie uznawanie za odstąpienie przez
Sprzedającego od dochodzenia swoich praw w przypadku dalszego naruszenia lub opóźnienia
i nie wpływa na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków lub Umowy.
16.3 (a) Powiadomienia przekazywane którejkolwiek ze stron na postawie Umowy lub w związku
z Umową będą miały formę pisemną, będą zaadresowane do danej strony na adres jej siedziby
(w przypadku spółek) lub głównego miejsca prowadzenia działalności (we wszystkich innych przypadkach) lub na inny adres podany przez daną stronę na piśmie zgodnie z niniejszymi Warunkami, i będą przesyłane przesyłką poleconą, pocztą kurierską lub faksem za potwierdzeniem nadania; (b) powiadomienia i inną korespondencję uważa się za doręczone: w przypadku doręczenia
osobistego, z chwilą pozostawienia jej pod adresem, o którym mowa w Warunku 16.3(a); w przypadku doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu i o godzinie podpisania potwierdzenia doręczenia lub, w przypadku przesłania faksem, jeden Dzień Roboczy po nadaniu faksu.
16.4 Sprzedający może w każdym czasie przelać, zbyć, obciążyć, podzlecić wykonanie lub w inny
sposób zadysponować całością lub częścią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy.
Kupujący nie może przelać, zbyć, obciążyć, podzlecić wykonania ani w inny sposób zadysponować
całością lub częścią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez wcześniejszej zgody
Sprzedającego, wyrażonej na piśmie.
16.5 Towary mogą podlegać przepisom i regulacjom z zakresu kontroli eksportu, a Kupujący jest zobowiązany ich przestrzegać, w tym, między innymi, unijnej „Listy Osób Objętych Zakazem”, regulacji
amerykańskiej administracji ds. eksportu, amerykańskich sankcji, amerykańskiego embargo handlowego, „Listy Podmiotów Objętych Zakazem” lub „Listy Osób Objętych Zakazem” amerykańskiego
Departamentu Handlu oraz listy „Określonych Obywateli i Osób Objętych Blokadą” amerykańskiego
Departamentu Skarbu. Sprzedający może odmówić przyjęcia do realizacji zamówień lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uzna, że obowiązują go ograniczenia wynikające
z kontroli eksportu.
16.6 Osobom niebędącym stroną Umowy nie przysługują prawa wynikające z Umowy lub z nią
związane.
PONIŻSZE WARUNKI MAją zastosowanie WYŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY NASION
17. GWARANCJA DOSTARCZENIA NASION KONWENCJONALNYCH
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Sprzedający udziela gwarancji umownej,
że dostarczane nasiona są nasionami konwencjonalnymi, co oznacza, że zostały wyprodukowane
z ziaren macierzystych, które nie zostały genetycznie zmodyfikowane, zgodnie ze specyfikacjami

opracowanymi w celu zminimalizowania przypadkowej obecności zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń modyfikowanych genetycznie. Sprzedający udziela również gwarancji umownej, że jego
metody produkcji opierają się na standardach branżowych przyjętych dla produkcji i czystości
ziarna.
18. SPORY W ZAKRESIE JAKOŚCI ZIARNA
W przypadku sporów w zakresie jakości ziarna wynikających z gwarancji umownych, o których
mowa w Warunku 17, można skorzystać z usług akredytowanego laboratorium NAL lub ISTA,
uzgodnionego wzajemnie przez strony, które to laboratorium przedstawi opinię na temat spornej
kwestii. Koszt laboratorium zostanie podzielony równo pomiędzy Sprzedającego a Kupującego.
Termin zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji upływa po 9 miesiącach od dostawy.
19. CHOROBY NASION
Choroby nasion mogą być przenoszone przez wiatr, owady, zwierzęta lub ludzi, źródłem chorób
mogą być również nasiona lub gleba. O ile Sprzedający dołożył należytych starań, aby upewnić
się, że nasiona są wolne od chorób, Sprzedający nie gwarantuje, że nasiona są wolne od chorób.
20. ZABRONIONE DZIAŁANIA
Kupujący nie będzie używał nasion, materiału rozmnożeniowego ani zebranego materiału pochodzącego z zasianych nasion do dalszego rozmnażania odmiany, jak również nie będzie oferował
do sprzedaży, sprzedawał ani w inny sposób wprowadzał na rynek materiału rozmnożeniowego ani materiału zebranego w tym celu, chyba że ziarno zostało dostarczone w tym celu lub
jest to dopuszczone zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący jest zobowiązany umożliwić
Sprzedającemu lub osobie wyznaczonej przez Sprzedającego bezpośredni dostęp do obiektów
Kupującego, w tym pól i szklarni, oraz do obiektów osób trzecich wykonujących usługi dla Kupującego, celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Kupującego postanowień Warunku
14 i Warunku 20. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany umożliwić w racjonalnym
zakresie dostęp do odpowiedniej dokumentacji.
PONIŻSZY WARUNEK MA zastosowanie WYŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY CHEMIKALIÓW
21. ZARZĄDZANIE
Kupujący zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji
i standardów branżowych w zakresie wytwarzania, traktowania, transportowania, przechowywania, wprowadzania na rynek, znakowania, wykorzystywania i zbywania Towarów oraz ich końcowych formuł. Kupujący jest zobowiązany (a) stosować zasady bezpiecznego transportu, przechowywania, traktowania, wykorzystywania i zbywania, w tym „Międzynarodowego kodeksu podczas
dystrybucji i stosowania pestycydów FAO” oraz podjąć uzasadnione kroki w celu poinstruowania
swoich pracowników, agentów, wykonawców i klientów na temat takich zasad; (b) podjąć wszelkie
uzasadnione działania w celu zapobieżenia wyciekom oraz innym zagrożeniom dla osób, mienia
lub środowiska; oraz (c) propagować użytkowanie Towarów oraz ich ostatecznych formuł w sposób zgodny z wytycznymi HRAC w zakresie zarządzania odpornością.
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