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Ogólne Warunki Zakupu Surowca 
Firmy OVOPOL w Nowej Soli 

 
1. Niżej wymienione określenia stosowane w treści niniejszych 

warunków oznaczają": 

 „Ovopol” – „OVOPOL” Sp z o.o., ul. Wojska polskiego 39, 67-
100 Nowa Sól, 

 „Sprzedający” – sprzedawca, dostawca, każdy podmiot, który 
dokonuje sprzedaży lub/i dostawy surowca (jaj świeżych) na 
rzecz Ovopol, 

 „Jaja świeże” - surowiec, który Ovopol zamówił u 
Sprzedającego celem jego zakupu, zgodnie ze specyfikacją 
rodzajową, ilościową i jakościową. 

 „Odbiorca końcowy”- podmiot, jaki zakupi od Ovopol wyrób 
gotowy wyprodukowany przy użyciu surowca zakupionego od 
Dostawcy; 

2. Niniejsze warunki stosuje się do wszystkich umów, których 
przedmiotem jest sprzedaż lub/i dostawa jaj świeżych na rzecz 
Ovopol. Aktualna wersja warunków zostanie doręczona 
Sprzedającemu przed zawarciem umowy, jak również 
dostępna będzie w każdym czasie pod adresem: 
www.ovopol.pl., Jeżeli strony nie postanowią inaczej, 
wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorów czy warunków 
umów Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. 

3. Zamówienia:  
3.1 Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia. 

Ovopol składa do Sprzedającego zamówienie na jaja świeże w 
formie pisemnej (faks, e-mail etc.) lub telefonicznej, 
określając w nim ilość, cenę za kg, wymagania jakościowe, 
termin i miejsce dostawy. 

3.2 Sprzedający oświadcza, że jaja świeże będące przedmiotem 
dostawy pochodzą wyłącznie z chowu w systemie klatek 
ulepszonych oraz z chowów alternatywnych zgodnych z 
Dyrektywą Rady nr 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. 
ustanawiającą minimalne normy ochrony kur niosek. 

3.3 OVOPOL potwierdzi złożenie zamówienia w formie pisemnej 
(faks lub e-mail), w terminie do 24 godzin od ustalenia 
warunków transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu 
tego terminu, zamówienie przestaje wiązać Ovopol. 

3.4 Umowa zakupu surowca zostaje zawarta z chwilą 
potwierdzenia zamówienia zgodnie z punktem 3.3. 

4. Sprzedający ma obowiązek: 
4.1 Zrealizować zamówienie poprzez dostarczenie Kupującemu 

jaj świeżych w ilości, jakości i w terminie podanym w 
zamówieniu Kupującego. 

4.2 Dostarczyć jaja świeże zgodne z obowiązującą „Specyfikacją 
jakościową Zakładów Jajczarskich OVOPOL” Sprzedający 
oświadcza, iż znana mu jest aktualna wersja w/w Specyfikacji 
jakościowej.  
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 Zapewnić, jakość i oznakowanie dostarczonych jaj świeżych 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych 
oraz z wymaganiami szczegółowymi określonymi w 
Specyfikacji jakościowej firmy Ovopol. 

4.4 Zapewnić, że dostawy jaj świeżych zostaną dostarczone w 
terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zniesienia jaja do 
wskazanego przez Ovopol miejsca dostawy. 

4.5 Dostarczyć do Kupującego najpóźniej w dniu dostawy jaj 
świeżych wszystkie wymagane dokumenty jakościowe 
(certyfikaty, atesty, zezwolenia, deklaracje oraz inne 
niezbędne dokumenty) w przeciwnym wypadku firmie 
Ovopol przysługiwać będą uprawnienia określone w pkt.10 
lub 12.2. Umowy, a Sprzedający ponosił będzie wszelkie 
konsekwencje finansowe i prawne braku w/w dokumentów. 

4.6 Dostarczyć jaja świeże do Ovopolu na paletach EURO, 
jednorazowych lub plastikowych. Jaja świeże musza 
każdorazowo być oznaczone, co do klasy. 

5. Sprzedający oświadcza, że jaja świeże stanowią jego 
własność, są wolne od wad fizycznych i prawnych, a w 
szczególności nie są przedmiotem zastawu, są wolne od praw 
i roszczeń osób trzecich, a także nie są objęte żadnym 
postępowaniem egzekucyjnym. Sprzedawca zobowiązuje się 
do natychmiastowej zapłaty na rzecz Ovopol odszkodowania 
za wszelkie szkody firmy Ovopol związane z roszczeniami 
poniesionymi przez osobę trzecią w przypadku braku 
prawdziwości powyższego oświadczenia. 

6. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić sposób dostawy jaj 
świeżych, który gwarantuje ich całość i nienaruszalność, a w 
szczególności sposób opakowania i przewozu musi 
odpowiadać ich właściwościom. Sprzedającego obciążają 
wszelkie koszty związane z dostawą jaj świeżych, w tym 
również koszty wydania, opakowania, ubezpieczenia na czas 
przewozu i koszty przesłania lub przewozu. Ovopol obciążają 
wyłącznie koszty rozładunkowe. 

7. Własność jaj świeżych przechodzi ze Sprzedającego na Ovopol 
z chwilą odbioru towaru przez Ovopol. Fakt odbioru 
Towarów, a także ich zgodność rodzajową i ilościową 
potwierdzany jest na dokumentach dostawy, które są 
jednocześnie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia 
faktury VAT. 

8. Korzyści i ciężary związane z Surowcem oraz 
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
przechodzą na Ovopol z chwilą przyjęcia Surowca przez firmę 
Ovopol. 

9. Ovopol może odmówić odbioru nadwyżki jaj świeżych 
dostarczanych ponad ilość określoną w zamówieniu przy 
dostawie lub w innym terminie niż wskazany w zamówieniu, 
zaś w przypadku dokonania odmowy takiego odbioru Ovopol 
nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego 
tytułu w stosunku do Sprzedającego, a w szczególności nie 
będą go obciążały jakiekolwiek koszty i niebezpieczeństwa 
związane ze zwrotem nieodebranej nadwyżki jaj świeżych od  
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Sprzedającego. Ovopol jedynie powiadomi Sprzedającego o 
miejscu i terminie postawienia tego surowca do dyspozycji 
Sprzedającego celem jego odbioru. W przypadku 
dopuszczenia się przez Sprzedającego zwłoki w odebraniu jaj 
świeżych, Ovopol może oddać ten surowiec na przechowanie 
na koszt i ryzyko Sprzedającego lub naliczyć koszty 
przechowania jaj świeżych w magazynie firmy Ovopol. 

10. W przypadku opóźnienia się Sprzedającego w dostarczeniu 
zamówionych jaj świeżych w stosunku do terminu 
określonego przez Ovopol w zamówieniu lub niedostarczeniu 
jaj świeżych, a przyjętego przez Sprzedającego w 
potwierdzeniu zamówienia, firmie Ovopol przysługuje prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 1% za każdy dzień 
zwłoki od wartości niedostarczonych jaj świeżych. 
Sprzedający oświadcza, iż ma świadomość, iż każde 
opóźnienie dostawy ma bezpośredni wpływ na zaburzenie 
cyklu produkcyjnego Ovopol. 

11. W przypadku niepełnej realizacji zamówienia przez 
Sprzedającego, firmie Ovopol przysługuje prawo naliczania 
kary umownej w wysokości 1% wartości niedostarczonych jaj 
świeżych za każdy dzień opóźnienia. 

12. Postępowanie w przypadku wad jakościowych:  
12.1 Przy realizacji zamówienia Sprzedający udziela firmie Ovopol 

gwarancji jakości na dostarczone przez siebie jaja świeże. W 
przypadku reklamacji Sprzedający zostanie poinformowany 
przez Ovopol o stwierdzonych brakach i wadach w dostawie, 
poprzez dokument reklamacyjny przesłany w terminie 7 dni 
od ich wykrycia. 

12.2 Jeżeli jaja świeże dostarczone przez Sprzedającego nie 
spełniają warunków określonych w Specyfikacji jakościowej 
surowca i ogólnych warunków zakupu, bądź Dostawca 
opóźnia się z realizacją zamówienia dłużej niż 3 dni robocze, 
to firmie Ovopol według swobodnego uznania i wyboru 
przysługuje prawo do: (i) odstąpienia od przyjęcia całości lub 
części dostawy jaj świeżych; (ii) obniżenia ceny surowca 
wadliwego, najmniej o 50%; (iii) zakupu takiego samego 
surowca u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
Jeżeli przedmiotem sprzedaży są jaja świeże oznaczone co do 
klasy, Kupujący może żądać natychmiastowego dostarczenia 
takiej samej ilości jaj świeżych wolnych od wad, naliczając 
karę umowną za czas opóźnienia określoną w pkt. .10.  

12.3 Ovopol przeprowadza w laboratorium zakładowym lub 
laboratorium zewnętrznym akredytowanym badania 
pozostałości zanieczyszczeń chemicznych (w tym, 
antybiotyków, hormonów, pestycydów, dioksyn, metali 
ciężkich) w wyrobach jajecznych wyprodukowanych z jaj 
świeżych dostarczonych od Sprzedającego (zgodnie z 
instrukcją I-07-04-10 „Instrukcja postępowania w przypadku 
pobierania prób do badań zawartości zanieczyszczeń 
chemicznych” (w tym antybiotyków)). W przypadku wykrycia 
zanieczyszczeń chemicznych w ilościach niedopuszczonych 
obowiązującym prawem lub specyfikacją jakościową dla  

 
 
 
 
 
 
wyrobu gotowego, Ovopol obciąża Sprzedającego wszystkimi 
kosztami produkcji, badań laboratoryjnych, wycofania towaru 
z rynku, utylizacji oraz wartością wyrobu gotowego, 
wyprodukowanego z jaj świeżych dostarczonych przez 
danego Sprzedawcę. Niezależnie od powyższego, Sprzedający 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie 
Ovopol z tytułu otrzymania wadliwej dostawy. W przypadku 
uzasadnionego podejrzenia zaistnienia w jajach 
dostarczonych przez Sprzedającego wady opisanej w 
niniejszym punkcie (zanieczyszczenia chemiczne wszelkiego 
rodzaju) w szczególności na podstawie wyników badań jaj lub 
wyrobu gotowego wyprodukowanego w oparciu o 
dostarczone jaja świeże, jeżeli surowiec został użyty do 
wyprodukowania partii wyrobu gotowego w połączeniu z 
surowcem innych dostawców, Sprzedający zobowiązuje się 
do naprawy szkody całości wadliwej partii wyprodukowanego 
wyrobu. Sprzedający ma świadomość, iż jaja świeże zostaną 
użyte do produkcji artykułów spożywczych przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi i zakupione przez Odbiorców 
końcowych. 

13. Ovopol zapłaci Sprzedającemu za dostarczone jaja świeże w 
formie przelewu bankowego w terminie określonym w 
zamówieniu i upoważnia Sprzedającego do wystawienia 
faktury VAT bez podpisu uprawnionego przedstawiciela 
Kupującego. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku 
VAT, NIP nr 925-15-29-926, REGON 970419914. Wszystkie 
faktury powinny być wystawiane na „OVOPOL” Sp. z o.o., ul. 
Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sól. 

14. Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie 
na fakturze nieprawidłowej stawki podatku VAT, informacji 
nieprawdziwych lub niezgodnych z przepisami. 

15. W przypadku, gdyby którakolwiek z powyższych 
oświadczeń/gwarancji Sprzedającego okazała się 
nieprawdziwa, Sprzedający zobowiązuje się zwolnić Ovopol z 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich oraz pokryć wszelkie 
związane z tym szkody poniesione przez Ovopol. 

16. Odstąpienie od umowy: 
16.1 W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od realizacji 

przyjętego zamówienia z przyczyn od Ovopolu niezależnych 
lub odstąpienia od umowy przez Ovopol z przyczyn zależnych 
od Sprzedającego, firmie Ovopol przysługuje prawo naliczania 
kary umownej w wysokości 50 % wartości zamówionych jaj 
świeżych. 

16.2 W przypadku, jeżeli ustalone wyżej kary umowne nie pokryją 
całości szkody poniesionej przez Ovopol, firmie Ovopol 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

16.3 Ovopol ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych i 
odszkodowań z wynagrodzenia Sprzedającego. 

16.4 Ovopol ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia 
zamówienia (odwołania zamówienia) z przyczyn, za które nie 
ponosi odpowiedzialności (np. siły wyższe). W tym wypadku  
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Sprzedającemu nie przysługuje prawo do żadnych 
odszkodowań. 

17. Sprzedającemu nie przysługuje prawo przeniesienia swoich 
praw w stosunku do Ovopolu na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody firmy Ovopol (zakaz przelewu wierzytelności). 

18. Sprzedającemu z mocy realizacji zamówienia nie przysługuje 
jakiekolwiek prawo do korzystania ze znaków firmowych, 
znaków towarowych, emblematów, oznaczeń, projektów, 
patentów, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw 
własności intelektualnej stanowiącej własność Ovopol. Każdy 
taki przypadek wymaga indywidualnej zgody Ovopol 
wyrażonej na piśmie. 

19. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy zakupu surowca 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

20. Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych warunków okaże się 
prawnie nieskuteczne, to nie narusza ważności pozostałych 
postanowień warunków. Strony są zobowiązane do 
zastąpienia takiego postanowienia skutecznym, w 
przeciwnym wypadku znajdują zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa. 

21. Szczegółowe warunki zakupu jaj świeżych (cena, termin 
dostawy, ilość oraz płatność) są informacją poufną i nie mogą 
być przekazywane stronom trzecim. 

22. Niniejsza umowa obowiązuje na czas nieokreślony. 
23. W realizacji zamówienia na jaja świeże w kwestiach 

nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe 
na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego Sądu Gospodarczego w Zielonej Górze. 

 

 


