
OGÓLNE WARUNKI SKUPU I ROZLICZEŃ 

ELEWATORA LEMIERZYCE SP. Z OO. 

Ważne od dnia 01.06.2017r 

Ogólne Warunki Skupu i Rozliczeń Elewatora Lemierzyce ( zwanego dalej „EL” ) są integralną częścią każdej umowy Kupna 
zbóż,  zawieranych pomiędzy EL Sp z oo a Sprzedającym. Umowa Kupna może zawierać zapisy zmieniające treść niniejszego 

OWS. W takim wypadku strony będą związane postanowieniami umowy Kupna. 

§1Ogólne Wymogi Jakościowe 

 Wilgotność 
max % 

Białko 
max % 

Gęstość 
min kg/hl 

Liczba 
opadania 
min S 

Sedymen- 
tacja  min  

Sporysz 
max % 

Fusarium 
max % 

Pszenica E 14,5 14 78 280 50 Brak 1 
Pszenica A 14,5 13 77 250 40 Brak 1 
Pszenica B 14,5 12,5 76 250 30 Brak 1 
Pszenica paszowa 14,5  72   0,05 1 
Żyto konsumpcyjne 14,5  72 120  0,05 1 
Żyto paszowe 14,5  70   0,05 1 
Jęczmień konsumpcyjny 14,5  64   Brak 1 
Jęczmień paszowy 14,5  62   Brak 1 
Pszenżyto 14,5  70   0,05 1 
Kukurydza 14,5       
Owies 14,5  52   Brak 1 
Łubin 14,5       
Bobik 14,5       
        
Zanieczyszczenie ogólne nie może przekraczać 6 % w tym zanieczyszczenie nieużyteczne max 2%. 

Dopuszczalna ilość ziaren obcych wynosi max 2% a ziaren i nasion innych jak zboża np.: chwastów – max 1 %. 

Dopuszczalna zwartość DON nie może przekraczać 0,5 mg/kg a Zearalenon 0,05 mg/kg 

 Wilgotność max % Zaolejenie bazowe % Zanieczyszczenie bazowe % 
Rzepak 9 40 2 
Rzepak odmian „00” z max zawartością kwasu erukowego do 2% oraz o max zawartości FFA ( wolnych kwasów tłuszczowych ) do 2%. Glukozynolany max 18 
mikromoli/g. 

     Jeśli dostarczony towar ( zboża, strączkowe lub rzepak ) różni się jakością od deklarowanej, Sprzedający wyraża zgodę na zakwalifikowanie go do kategorii 
wynikającej z rzeczywiście stwierdzonej jakości wg powyższych tabeli. Jednocześnie EL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego towaru jako 
niespełniającego warunków handlowych. 

     Kupujący dokona odbioru towaru zdrowego, bez przytulii, wolnego od szkodników w jakimkolwiek stadium rozwoju i bez obcych zapachów, nie wykazującego 
śladów pleśni, bez śladu odchodów zwierzęcych czy produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego. Sprzedający gwarantuje dotrzymanie postanowień dotyczących 
zastosowania środków ochrony roślin (m.in. okres karencji, itd.) tak, aby dostarczony towar odpowiadał przepisom regulującym najwyższe dopuszczalne ilości 
stosowanych środków ochrony roślin. Ponadto Sprzedający gwarantuje dostawę tylko takiego towaru, który nie pochodzi z pól nawożonych materiałem z oczyszczalni 
ścieków. Poza tym Sprzedawca wyklucza występowanie jakichkolwiek zabrudzeń i zanieczyszczeń (jak np. chemikalia, środki ochrony roślin, nawozy, inne 
pozostałości roślin, odchody zwierzęce, zapach ropy itd.). 
 

     Produkcja/magazynowanie/transport towaru podlegają dotrzymaniu warunków rozporządzeń dotyczących higieny pasz  183/2005 oraz higieny środków 
spożywczych 852/2004.  Sprzedający zobowiązuje się produkować oraz kompletnie dokumentować ten proces zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu o 
zrównoważonej produkcji biopaliw  (Biokraft-NachV) oraz spełniać terminowo zachowując odpowiednią formę niniejszy obowiązek udokumentowania. Sprzedający 
zobowiązuje się do udokumentowania produkcji towaru w miejscu wykonania zobowiązania za pomocą potwierdzenia jego pochodzenia w postaci numeru działki 
rolnej oraz  spełnienia wymogów Biokraft-NachV/ KZR INiG w wymaganej formie z zachowaniem wymaganych terminów. Jeżeli Sprzedający nie jest Producentem 
przedmiotu umowy, wówczas dostawa możliwa będzie dopiero po podaniu numeru certyfikatu zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy. Nie spełnienie 
któregokolwiek z ww. warunków, w szczególności w zakresie dokumentowania lub posiadania certyfikatu zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy jest 
równoznaczne z niewykonaniem umowy przez Sprzedającego, którego obciążają wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy oraz kara umowna naliczona 
zgodnie z niniejszym OWS. 

§2 

Rozliczanie dostaw, potrącenia. 

1. Rozliczenie jakościowe i wagowe każdorazowo odbywa się na rozładunku w laboratorium EL lub, jeśli towar jedzie bezpośrednio do odbiorcy z 
pominięciem EL - w laboratorium tegoż odbiorcy. W przypadku dostaw bezpośrednich do odbiorcy ostatecznego z pominięciem EL, obowiązują potrącenia 
stosowane przez tegoż końcowego odbiorcę. EL Sp. z o.o. wystawia Sprzedającemu dokument „Rozliczenie Dostawy” na podstawie którego Sprzedający 
wystawia stosowną fakturę VAT. W przypadku Rolnika Ryczałtowego do w/w dokumentu dołączana jest Faktura RR. Faktura	RR	jest	wystawiana	przez	EL	
sp.	z	o.o.	w	dniu	sporządzenia	dokumentu	"rozliczenie	dostawy",	na	podstawie	otrzymanych	informacji	jakościowych	od	odbiorcy	ostatecznego.	
Sporządzenie	dokumentu	„rozliczenie	dostawy”	musi	nastąpić	nie	później	niż	w	drugim	dniu	roboczym	licząc	od	dnia	otrzymania	informacji	jakościowych	
od	odbiorcy	ostatecznego. 



2. Wszelkie nadwyżki dostarczonego towaru wynikające z realizacji  zawartych umów będą rozliczane po cenie dnia. 

3. Pomniejszenie za dostarczony towar o zapachu nieswoistym, w zależności od intensywności i rodzaju, wynosi min 20 PLN/tonę. Jednocześnie EL zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego towaru jako niespełniającego warunków handlowych. 

4. Jeśli towar dostarczony przez Sprzedającego będzie odbiegał w sposób rażący od jakości wymaganej przez EL i opisanej w par.1, lub posiadał cechy bądź 
parametry dyskwalifikujące go jako towar handlowy Elewator Lemierzyce Sp z oo ma prawo do odesłania wadliwego towaru do Sprzedającego i obciążenia 
go powstałymi kosztami. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego ( nie dłużej niż w ciągu dwóch dni roboczych ) dostarczenia zamiennej partii towaru 
spełniającego wymagania jakościowe zawarte w umowie Kupna. Jeśli sprzedający nie dostarczy towaru o dobrych parametrach jakościowych, Kupujący ma 
prawo naliczyć kary umowne zgodnie z par.5 OWS. 

5. Potrącenia z tytułu liczby opadania( dotyczy żyta)-  119-110 s   potrącenie 21,0 PLN/t  

6. Koszty suszenia i ubytki: 

Rzepak - wilgotność bazowa 9% 

Przy stwierdzeniu wilgotności 9,1% pomniejszenie ceny wyniesie   3%  

Od 9,2% i wyżej za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie 0,3 % 

Ubytki masy pomiędzy wilgotnością 9,1 a 12,5% wynoszą za każdy 0.1% wilgotności 0,3% masy; 

12,6 a 16,5% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,4% masy; 

16,6 a 19,5% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,5% masy; 

Rośliny strączkowe – wilgotność bazowa 14,5% 

Przy stwierdzeniu wilgotności 14,6% pomniejszenie ceny wyniesie 2,5% 

Od 14,7% i wyżej za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie 0,25% 

Ubytki masy pomiędzy wilgotnością 15,1 a 19,5% wynoszą za każdy 0.1% wilgotności 0,14% masy; 

19,6 a 23,0% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,15% masy; 

23,1% i wyżej ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,16% masy; 

Pszenice E, A, B oraz żyto konsumpcyjne – wilgotność bazowa 14,5% 

Przy stwierdzeniu wilgotności 14,6% pomniejszenie ceny wyniesie 2,5 % 

Od 14,7% i wyżej za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie 0,25% 

Ubytki masy pomiędzy wilgotnością 14,6 a 15,5% wynoszą za każdy 0.1% wilgotności 0,2% masy; 

15,6 a 19,0% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,3% masy; 

19,1 a 22,5% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,4% masy; 

Owies i jęczmień – wilgotność bazowa 14,5% 

Przy stwierdzeniu wilgotności 14,6% pomniejszenie ceny wyniesie 2,5% 

Od 14,7% i wyżej za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie 0,25 % 

Ubytki masy pomiędzy wilgotnością 14,6 a 15,5% wynoszą za każdy 0.1% wilgotności 0,2% masy; 

15,6 a 19,0% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,4% masy; 

19,1 a 22,5% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,5% masy; 

Żyto, pszenżyto i pszenica paszowe  

Potracenia z masy wg nast. Proporcji: 

max. dopuszczalna norma – 14,5% wilgotności  

W przypadku przekroczenia maksymalnej , dopuszczalnej normy wilgotności , wartością bazową dla obliczenia wysokości potrącenia z masy , jest wartość 
14,5 % 

przy stwierdzeniu wilgotności 14,6% pomniejszenie ceny wyniesie 2,5% 

Od 14,7% do 22,0 %  za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie 0,25% 

od 22,1%   za każde 0,1% pomniejszenie ceny wyniesie  0,3% 

Ubytki masy pomiędzy wilgotnością 14,6 a 15,5% wynoszą za każdy 0.1% wilgotności 0,2% masy; 

15,6 a 19,0% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,3% masy; 

19,1 a 22,5% ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,4% masy; 

od 22,6 %  ubytki wynoszą za każdy 0,1% wilgotności 0,5 % masy 



Kukurydza ziarno – wilgotność bazowa 15,0% 

Przy stwierdzeniu wilgotności 15,1% pomniejszenie ceny wyniesie 64 PLN/t 

Od 15,2% i wyżej za każde 1% pomniejszenie ceny wyniesie 5 PLN/t 

Ceny suszenia ziaren kukurydzy mokrej ( baza 30% wilgotności ) do standardowej wielkości 15% wynosi 11 PLN za 1% wilgotności. Powyżej 30% 
wilgotności cena suszenia wynosi 13 PLN/t. 

7.Koszty czyszczenia oraz wadliwej jakości: 

Porost w zbożu Jeśli porost ziarna przekracza 2,0% do max 5,0% pomniejszenie ceny wynosi 10 PLN/t za każdy 1% 

 Powyżej 5% przyjęcie towaru tylko za zgodą EL i po indywidualnym ustaleniu pomniejszenia ceny. 

Gęstość   Przy mniejszej gęstości niż wymagana w par.1 jako bazowa ale nie więcej niż max 2 kg/hl za każdy 1 kg/hl poniżej normy pomniejszenie ceny wynosi 7 
PLN/t. 

Sporysz    z potrącenia  cenowe za wyższą  zawartość sporyszu: 

Od 0,06% do 0,3%  - potrącenie   32,0 PLN/t  

od 0,31 % do 0,5 %  - potrącenie  42,0 PLN/t 

od 0,51%  do 1,0%  - potrącenie  63,0 PLN/t 

Powyżej 1% przyjęcie towaru tylko za zgodą EL i po indywidualnym ustaleniu pomniejszenia ceny. 

Ziarna połamane 

Jeśli w zbożach konsumpcyjnych ilość połamanych ziaren przekroczy 5%, automatycznie zostaną one przekwalifikowane na paszowe. 

Jeśli połamanych ziaren będzie więcej niż 10,0%, pomniejszenie ceny wyniesie 6 PLN/t za każdy 1% 

W przypadku kukurydzy, dopuszczalna ilość połamanych ziaren wynosi 10%, powyżej tej wartości a max do 20% pomniejszenie ceny wynosi 5 PLN od tony za każdy 
1%. Powyżej 20% EL ustali indywidualne pomniejszenie ceny po konsultacji ze Sprzedającym lub odeśle towar jako wadliwy. 

Zanieczyszczenia nieużyteczne w zbożach  i rzepaku – baza 2% 

od 2%zanieczyszczeń nieużytecznych potrącenia z masy w proporcji  1:2 

Koszty czyszczenia: 

od 3,1% - 4%     15 PLN/t 

od 4,1%  - 6,0%    23 PLN/t 

za każdy kolejny procent  5 PLN/t 

Zanieczyszczenia użyteczne w zbożach  i rzepaku – baza 4% 

Za każdy 1% powyżej bazy pomniejszenie ceny wynosi 10 PLN/t. Jednocześnie EL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego towaru jako 
niespełniającego warunków handlowych lub przekwalifikowanie go z konsumpcyjnego na paszowy albo energetyczny. 

Koszty zwalczania żywych i martwych szkodników: 

                   zwalczanie żywych szkodników : potrącenie w wysokości  42,0 PLN/t 

                   koszty czyszczenia z martwych szkodników  15,0 PLN/t 

Zaolejenie rzepaku poniżej 40% 

Za każdy 1% zaolejenia poniżej 40% potrącenie wyniesie 1,5% ceny. 

      §3 

Dostawy/odbiory, pobieranie prób, reklamacje 

1. Dostawy zakupionego towaru do obiektów EL mogą odbywać się jedynie po uprzedniej awizacji lub na żądanie EL. Awizacja musi być dokonana 
drogą pisemną (telefax lub e-mail ) na minimum jeden dzień przed planowaną dostawą ( max do godz. 15.00 ) a EL musi wyrazić zgodę na dostawy. 
Sprzedający przy dostawie musi posiadać nr umowy na podstawie której dostarcza towar. 

2. Odbiory zakupionego towaru przez EL z magazynu Sprzedającego odbywać się będą po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego drogą pisemną 
(telefax lub e-mail) na przynajmniej jeden dzień przed zaplanowanym odbiorem. Sprzedający zobowiązuje się wydać zamówioną przez EL ilość 
towaru na podstawie otrzymanej awizacji. Sprzedający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności podstawionych samochodów oraz nazwiska i nr 
dowodu osobistego kierowców z danymi przesłanymi w awizacji. EL nie ponosi odpowiedzialności za wydanie towaru osobom nieuprawnionym w 
dosłanej awizacji. 

3. W przypadku odmowy przyjęcia/odebrania towaru przez EL z powodu wystąpienia wad jakościowych stwierdzonych przez Kupującego na podstawie 
przeprowadzonych badań, wszelkie koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Sprzedający. 

4. W przypadku odmowy wydania towaru przez Sprzedającego po podstawieniu prawidłowo zaawizowanych środków transportu Kupującego, 
Sprzedający ponosi wszelkie związane z tym faktem koszty, w tym przekierowania tychże środków transportu w inne miejsce, a także ewentualnych 
kosztów powstałych na skutek konieczności zakupu takiej samej partii towaru u innego Sprzedającego a wynikających z różnicy cen zakupu. 

5. Cały dostarczony towar podlega próbom jakościowym pobieranym przez Kupującego, względnie przez podmiot przez niego upoważniony, z każdej 
jednostki transportowej. Próby pobierane są w miejscu dostawy (na rozładunku). Analiza parametrów jakościowych dotyczy poszczególnych 



jednostek transportowych. Najpóźniej w dniu ustalenia terminu dostawy Sprzedający powinien określić, czy chciałby sam być obecny przy pobieraniu 
prób, czy też upoważnia do dokonania tej czynności wskazanego (imię i nazwisko lub firma) pełnomocnika. W przypadku nieobecności 
Sprzedającego lub jego pełnomocnika przy pobieraniu prób, próby pobrane przez Kupującego stanowią podstawę do określenia jakości towaru i 
wynikających z tego tytułu rozliczeń, a Sprzedający traci możliwość składania zastrzeżeń w szczególności co do sposobu pobierania prób. W 
przypadku wskazania przez Sprzedającego profesjonalnej lub zaprzysiężonej firmy do obecności przy pobieraniu próbek, Sprzedający ponosi koszty 
pobrania próbek. 

6. Z każdej jednostki transportowej Kupujący lub upoważniona przez niego firma, pozostawia w zaplombowanym pojemniku próbę 
dostarczonego/odebranego towaru, która stanowi wyłączną podstawę ewentualnych reklamacji. Sprzedający i osoba pobierająca próbę w imieniu 
Kupującego podpisują zaplombowane próby. 

7. Pobrana próba stanowi podstawę do wystawienia przez EL dokumentu „ Rozliczenie Dostawy” i ostatecznego określenia ceny. 

8. Sprzedający po otrzymaniu dokumentu „Rozliczenie Dostawy” ma prawo do reklamacji, którą musi złożyć w terminie nie przekraczającym trzech dni 
roboczych po otrzymaniu rozliczenia z EL. Reklamacja musi mieć formę pisemną ( telefax lub e-mail ), zawierać informację o parametrach, których 
wysokość budzi sprzeciw oraz nr rozliczenia podlegający reklamacji. Po tym terminie lub bez wymaganych informacji złożona reklamacja nie będzie 
rozpatrywana. 

9. Złożenie reklamacji przez Sprzedającego nie wstrzymuje należnej mu płatności wg dokumentu „Rozliczenie Dostawy”.  

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia analiz o charakterze rozjemczym Strony zgodnie wskazują, iż wykonają je w akredytowanym 
laboratorium niezależnym ustalonym przez Strony. Również w tym przypadku miarodajne są wyniki analizy dokonanej na podstawie próby 
zaplombowanej przez Kupującego. Koszt analizy rozjemczej ponosi Strona, której twierdzenia dotyczące jakości towaru, nie potwierdziły się w 
wyniku analizy. 

11. Wszczęcie przez Sprzedającego procedury reklamacyjnej nie ma wpływu na przebieg terminowej realizacji dostaw. 

§4 

Płatność 

1. Zapłata ceny ostatecznej realizowana jest w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia oryginału faktury VAT przez Sprzedającego lub w ciągu 14 dni od dnia 
wystawienia faktury RR przez Kupującego, z zastrzeżeniem poniżej. Za termin zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie otrzymanego dokumentu „Rozliczenie Dostawy”. 

2. Płatność dokonywana jest w walucie PLN lub Euro zgodnie z zapisem umowy Kupna. 

3. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT lub w przypadku faktur RR na konto podane w załączniku do 
umowy „ Oświadczenie RR”.  

4. Strony niniejszym wyrażają zgodę na dokonywanie potrącenia, kompensaty ich wzajemnych i wymagalnych wierzytelności, zgodnie z przepisami prawa.  

5. Płatność ostateczna podlega pomniejszeniu o koszty analizy towaru, pobrania próby i ważenia : 1,50 PLN/t 

§5 

Niewykonanie Umowy 

W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego lub w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego poprzez brak terminowej dostawy 
całości lub części towaru lub w wyniku odrzucenia towaru przez Kupującego, naliczana jest Sprzedającemu kara umowna w wysokości 25% wartości umowy. 
Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

§6 

Pozostałe Postanowienia 

1. Ogólne Warunki Skupu mogą być zmienione przez Kupującego w każdym czasie. Kupujący dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Sprzedającego o 
zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków Skupu następuje z chwilą powiadomienia Sprzedającego o zmianie. Niezależnie od 
powyższego Ogólne Warunki Skupu dostępne są w sekretariacie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej Kupującego: www.elewatorlemierzyce.pl  

2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Skupu nie dotyczą dostaw odebranych przez Kupującego wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych 
Ogólnych Warunków Skupu. 

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Skupu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych 
postanowień, które nadal wiążą Strony. 

4. Kierowaną na adres Stron korespondencję w formie listu poleconego, a nie odebraną z poczty uważa się za skutecznie doręczoną. 

5. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez EL jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umów zawartych ze EL. Sprzedający 
wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych EL i otrzymywania informacji o cenach dnia obowiązujących u Kupującego. 


