REGULAMIN
SPRZEDAŻY MLEKA SUROWEGO W SPÓŁCE STARA MLECZARNIA S.A. DLA DOTYCHCZASOWYCH
DOSTAWCÓW MLEKA DO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „MLEKOSZ”
obowiązujący od dnia 1 września 2021r.

Zważywszy że:
I.

II.

III.

IV.

1.

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOSZ” w Bobolicach zamierza przenieść w dniu 30 września
2021r. na spółkę Stara Mleczarnia S.A. pozostałą część przedsiębiorstwa „MLEKOSZ”,
zawierającą skup mleka,
Dostawcy mleka są dostawcami mleka do Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOSZ” i jej
członkami i wraz z przeniesieniem przedsiębiorstwa „Mlekosz” na spółkę Stara Mleczarnia
S.A są zainteresowani dostawami mleka do nabywcy tj. spółki Stara Mleczarnia S.A. a Stara
Mleczarnia S.A. jest zainteresowana nabywaniem mleka od dostawców na
dotychczasowych zasadach,
Podstawowe informacje określające warunki sprzedaży mleka określa ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R.
USTANAWIAJĄCE WSPÓLNĄ ORGANIZACJĘ RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH ORAZ
UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 922/72, (EWG) NR 234/79, (WE) NR
1037/2001 I (WE) NR 1234/20072.172) .
Spółka Stara Mleczarnia wprowadza z dniem 1 września 2021r niniejszy regulamin
sprzedaży mleka surowego, który stanowi integralną cześć wszystkich ofert sprzedaży
mleka przed dostawą mleka skierowanych do dostawców mleka i stanowi integralną część
wszystkich umów sprzedaży mleka zawartych pomiędzy spółką Stara Mleczarnia S.A. a
dostawcami mleka.

Cena mleka.

Cena mleka określona jest w ofertach lub umowach zawartych z Dostawcami mleka, cena jest
niezmienna i określona w umowie lub podstawy do jej obliczenia są wskazane w umowie poprzez
połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować obiektywne
wskaźniki, łatwo dostępne i zrozumiałe indeksy i metody obliczenia końcowej ceny odzwierciedlające
zmiany warunków rynkowych, dostarczone ilości oraz jakość lub skład dostarczonego mleka
surowego; wskaźniki te mogą opierać się na odpowiednich cenach, kosztach produkcji i kosztach
rynkowych; w tym celu państwa członkowskie mogą określić wskaźniki zgodnie z obiektywnymi
kryteriami na podstawie badań produkcji i łańcucha dostaw żywności; strony umów mają swobodę
powoływania się na te wskaźniki lub wszelkie inne wskaźniki, które uznają za istotne,
2.

Ilość mleka surowego, którą można dostarczyć lub która musi zostać dostarczona, wraz z
terminem takich dostaw.

Strony ustalają, że ilości mleka dostarczanego przez dostawcę mleka są takie jak z dotychczasowym
odbiorcom czyli Spółdzielnią Mleczarską „Mlekosz”, strony mogą ustalić inne ilości mleka
dostarczanego do Starej Mleczarni S. A., w każdym razie dostawca mleka może dostarczyć każdą ilość
mleka jaką wyprodukuje a Stara Mleczarnia S. A. zobowiązuje się odebrać każdą ilość mleka
dostarczoną przez Dostawce mleka i zapłacić cenę sprzedaży. Na koniec każdego miesiąca

kalendarzowego strony sporządzą wykaz mleka dostarczonego w danym miesiącu, który będzie
podstawą do wystawienia faktury.
3.

Okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami
dotyczącymi rozwiązania umowy

Umowa sprzedaży mleka zawarta jest na czas nieokreślony, każda ze Stron może wypowiedzieć
Umowę za 6 (sześcio) miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa na koniec miesiąca
kalendarzowego. Dostawca mleka ma prawo rozwiązać Umowę sprzedaży mleka ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży w terminie płatności, po uprzednim
wezwaniu do zapłaty w terminie 7 dni.
4.

szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności

Cena sprzedaży mleka płatna jest w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni
miesiąc kalendarzowy przelewem na rachunek bankowy Dostawcy mleka wskazany w fakturze. Za
dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy dostawcy mleka.
5.

ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy mleka surowego

Stara Mleczarnia S.A. będzie odbierać mleko na takich samych zasadach jak dotychczas Spółdzielnia
Mleczarska „Mlekosz” z zachowaniem ciągłości odbiorów i zapewnieniem dostawcom płatności za
mleko. Stara Mleczarnia S.A. zobowiązuje się odbierać mleko własnym transportem co drugi dzień,
począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia. W przypadku braku możliwości dostawy
mleka zgodnie z powyższym harmonogramem strony będą na bieżąco ustalać konkretne terminy
dostaw.
6.

Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy jest wyłącznie następstwem zdarzeń określonych jako siła wyższa czyli zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia i
niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wojna, zamieszki, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie i
inne nadzwyczajne warunki pogodowe, strajki, konfiskatę mienia, embarga, akty prawne, akty
organów administracyjnych lub samorządowych. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń spowodowanych
brakiem należytej staranności lub wywołanych zamierzonym działaniem Strony, jej pracowników lub
osób związanych z kontraktem oraz zdarzeń, które przy dołożeniu należytej staranności Strony mogły
przewidzieć i im zapobiec. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana niezwłocznie
zawiadomić drugą stronę na piśmie, zarówno o istnieniu jak i o ustaniu okoliczności uznawanych za
siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów
potwierdzających jej wystąpienie. Strona, której w wykonaniu zobowiązań umownych przeszkodziła
siła wyższa zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności celem jak najszybszego usunięcia
skutków siły wyższej i podjęcia dalszego wykonywania umowy. Strony oświadczają, że stan epidemii
oraz stan zagrożenia epidemicznego wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20
marca 2020r. nie są okolicznością uniemożliwiającą dostawcy mleka wykonanie umowy i nie jest siłą
wyższą zdefiniowaną powyżej, pomimo stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego strony będą
mogły wykonać wszystkie swoje zobowiązania.
7.

Obowiązywanie.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich ofert skierowanych do dostawców mleka i
wszystkich umów zawartych z dostawcami mleka, którzy dotychczas dostarczali mleko do zbywcy
przedsiębiorstwa czyli Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOSZ”, postanowienia zawarte w niniejszym
regulaminie są zgodne z warunkami poprzednich umów zawartych przez dostawców mleka ze
Spółdzielnią Mleczarską MLEKOSZ w Bobolicach lub korzystniejsze dla dostawców mleka i były
indywidualnie ustalane z dostawcami mleka. Poprzez zawarcie umowy dostawy mleka dostawca
mleka akceptuje treść niniejszego regulaminu i potwierdza, że postanowienia zawarte w regulaminie
stanowią integralną cześć umowy sprzedaży mleka.

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią regulaminu, akceptuję jego treść i integralność z umową
dostawy mleka do Stara Mleczarnia S.A.

_________________________________
podpis dostawcy mleka

