
1 

 

UMOWA ZLECENIE 

 

zawarta w Zielonkach Parceli w dniu 02.09.2022r. 

pomiędzy: 

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach 

Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036476, NIP 527-020-60-62, Regon: 010118053, 

reprezentowaną przez: 

Dariusza Molaka – Prezesa Zarządu 

Konrada Ciechomskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej Zleceniodawcą, 

a 

 reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

……………………………….. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

każdy zwany Stroną, łącznie zaś Stronami, 

o następującej treści: 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługę sezonowego 

zbioru kukurydzy na ziarno. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż zlecenie będzie realizowane zgodnie z instrukcjami i treścią 

poszczególnych zamówień składanych przez Zleceniodawcę. 

3. Zlecenia objęte niniejszą umową będą realizowane przez Zleceniobiorcę w okresie od 

10.09.2022r. do 30.12.2022r. zbioru kukurydzy na ziarno. Okres ten należy uważać, za czas 

trwania niniejszej umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż zobowiązuje się pozostawać w 

niniejszym okresie do całkowitej dyspozycji Zleceniodawcy, w ramach wykonywania zadań 

objętych niniejszą umową. 

4. Wynagrodzenie:  ………….. zł/ha zebranej kukurydzy netto + VAT. 

5. Zleceniobiorca będzie świadczył usługę każdorazowo w miejscu wskazanym przez 

Zleceniodawcę na terenie upraw zlokalizowanych na terenie  

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż spełnia wszelkie wymagania niezbędne do wykonania zadań 

objętych zakresem niniejszego zlecenia oraz, że przy wykonaniu zlecenia każdorazowo 
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zapewni pracownika, sprzęt, paliwo oraz inne elementy niezbędne przy kompleksowym 

wykonaniu usługi zbioru kukurydzy. 

7. Zleceniodawca każdorazowo najpóźniej na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem  

zbioru, złoży u Zleceniobiorcy zamówienie, określające datę, godzinę, miejsce oraz 

powierzchnię, na jakiej ma się odbyć zbiór kukurydzy. Każde zamówienie powinno być 

niezwłocznie potwierdzone przez Zleceniobiorcę w sposób wcześniej uzgodniony przez 

Strony. 

8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania danego zlecenia lub też niepodjęcia się 

przez Zleceniobiorcę wykonania danego zamówienia w wyznaczonym miejscu i terminie, 

Zleceniodawca jest uprawniony do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 

jednokrotności wartości tego zamówienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia 

dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę. 

9. Zamówienia będą składane w formie ustnej, bądź drogą e-mailową. 

10. Zleceniodawca, celem zapewnienia ciągłości pracy i odbioru kukurydzy, zobowiązuje się 

zapewnić odwóz zebranej kukurydzy od kombajnu, poprzez każdorazowe podstawienie 

transportu w miejsce wykonania zbioru, po uzgodnieniu szczegółów ze Zleceniobiorcą. 

11. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zapłacone przez Zleceniodawcę po ukończeniu 

wszystkich zbiorów, najpóźniej w 30 dni po przeprowadzeniu ostatniego zbioru na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

13. W przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z zadań zleconych mu przez 

Zleceniodawcę lub innego rażącego nieprzestrzegania zapisów mniejszej umowy, 

Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

15. W przypadku wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest sąd będący sądem 

właściwym dla Zleceniodawcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 

 


