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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZBÓŻ, RZEPAKU I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH PRZEZ „CEFETRA POLSKA” SP. Z O. O. Z 

SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 13 LUTEGO 2017  

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu zbóż, rzepaku i 
roślin strączkowych (dalej zwane także OWZ) mają 
zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych 
przez „CEFETRA POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w 
Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000150287 (dalej zwaną także Spółką 
lub Kupującym), na mocy których Spółka nabywa od 
osób nie będących konsumentami w rozumieniu art. 
221 kodeksu cywilnego (dalej zwanych 
Sprzedającymi) ziarna zbóż, rzepaku lub roślin 
strączkowych (dalej zwane także Towarem). 
Kupujący i Sprzedający zwani są łącznie Stronami, 
bądź każda z nich z osobna Stroną.  

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część 

umowy sprzedaży, na mocy której Kupujący nabywa 
Towar, chyba, że w treści umowy sprzedaży Strony 
wyraźnie postanowią o wyłączeniu ich stosowania w 
całości lub w części, m.in. poprzez wprowadzenie do 
umowy odmiennych postanowień.   
2. Umowa sprzedaży nie jest umową 
kontraktacji, a Sprzedający nie są zobowiązani do 
wytworzenia Towaru. Kupujący nie realizuje 
żadnych świadczeń właściwych dla umowy 
kontraktacji. 
3. Podpisanie umowy sprzedaży oraz wszelkich 
dokumentów z nią związanych drogą faksową i/lub 
pocztą elektroniczną jest wiążące dla Stron.  
4. Bieżące ustalenia dotyczące realizacji umowy 
sprzedaży mogą być dokonywane poprzez pocztą 
elektroniczną oraz rozmowy telefoniczne. 
Sprzedający ma prawo rejestrowania rozmów 
telefonicznych przeprowadzanych z Kupującym. 
   

II. Harmonogram i realizacja umowy  
1. Sprzedający zobowiązany jest wydawać 
Towar w miejscu wskazanym w umowie, w partiach 
nie mniejszych niż 25 ton metrycznych (MT). 
Określenie „w opcji kupującego” oznacza że 
Kupujący decyduje o ostatecznej ilości towaru w 
przedziale procentowym określonym w umowie. 
2. Umowa realizowana będzie zgodnie z 
harmonogramem ustalonym przez Kupującego. 
Harmonogram określać będzie ilość Towaru 
dostarczaną w danym okresie czasu 
(tygodniu/miesiącu). W przypadku dostarczania 
przez Sprzedającego Towaru w ilości 
przekraczającej ilość wskazaną w harmonogramie, 
Kupujący nie jest zobowiązany do odebrania Towaru 
oraz nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.  
3. W przypadku zakupu towaru na warunkach 
DAP (wg Incoterms 2010) Towar jest dostarczony do 
miejsca wskazanego przez Kupującego transportem 
kołowym samowyładowczym. Podstawą rozliczenia 
jest ilość stwierdzona przez Kupującego w miejscu 
rozładunku.  
4. Przed dostawą towaru Sprzedający winien 
zaawizować Towar z wyprzedzeniem co najmniej 24 
godzinnym w systemie Operatus bądź przesłać 
awizację na adres e-mail: na awizacje@cefetra.pl  z 
podaniem nru umowy, ilości Towaru, danych 

personalnych kierowcy. W przypadku braku awizacji 
Kupujący może odmówić przyjęcia Towaru w danym 
dniu dostawy. 
5. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze 
Towaru dostarczonego przez Sprzedającego zgodnie 
z harmonogramem, Kupujący ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z Załącznikiem nr 1.  
6. W przypadku, gdy zgodnie z umową Towar 
ma zostać wydawany w magazynie Sprzedającego, 
Sprzedający jest zobowiązany wydać Towar 
wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego 
(dalej Awizacja) Przed wydaniem Towaru 
Sprzedający jest zobowiązany do: 
a) wylegitymowania kierowcy i sprawdzenia 
zgodności imienia, nazwiska i numeru PESEL 
wynikających z oryginału dowodu osobistego tej 
osoby z informacjami zawartymi w Awizacji, oraz 
b) sprawdzenia zgodności podanych przez 
Kupującego w Awizacji wszelkich numerów 
rejestracyjnych z numerami rejestracyjnymi 
pojazdów i przyczep rzeczywiście podstawionych do 
odbioru Towaru, na nalepkach legalizacyjnych oraz 
tablicach rejestracyjnych tych pojazdów i przyczep. 
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
jakichkolwiek danych z danymi zawartymi w 
Awizacji, Sprzedający jest zobowiązany nie 
wydawać Towaru i natychmiast skontaktować się z 
Kupującym, a następnie postępować według 
przekazanych wskazówek. W przypadku wydania 
przez Sprzedawcę Towaru bez dokonania 
którejkolwiek z czynności wymienionych w ust. 6 lit 
a) i b), bądź pomimo stwierdzenia jakiejkolwiek 
niezgodności danych, Sprzedający będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkodę z tego tytułu w pełnej 

wysokości, bez względu na przyczynę uchybienia, a 
Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za Towar. 
8. W przypadku zakupu na warunkach FCA (wg 
Incoterms 2010) Sprzedający zobowiązuje się do 
zapewnienia załadunku Towaru w warunkach 
zabezpieczających niepogorszenie jego  jakości. 
Waga Towaru będzie rozliczana wg wskazań wagi 
Sprzedającego, o ile posiada ona aktualną na dzień 
dostawy legalizację (przekazywaną Kupującemu na 
jego wezwanie).  
9. Przez magazyn Kupującego rozumieć należy 
każde miejsce przeznaczenia Towaru wskazane 
przez Kupującego. 
 
III. Jakość Towaru i procedura 

reklamacyjna 
1. Wiążąca dla Stron jest jakość Towaru 
stwierdzona w chwili i miejscu rozładunku.    
2. W przypadku wydania przez Sprzedającego 
Towaru  niezgodnego ze specyfikacją jakościowa 
wskazaną w umowie, Kupujący ma prawo: 
a) odmowy przyjęcia i dokonania zwrotu Towaru 
- na koszt Sprzedającego,  
b) odmowy przyjęcia, dokonania zwrotu Towaru 
i domagania się wydania Towaru zgodnego ze 
specyfikacją jakościowa – na koszt Sprzedającego,  
c) przyjęcia Towaru z potrąceniami ceny 
dokonanymi zgodnie z Załącznikiem nr 1 w 
brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy. 
3. Sprzedający może zgłosić reklamację co do 
wyników jakości partii Towaru stwierdzonej przez 



 

 

Kupującego. Kupujący rozpatrzy tylko reklamacje 
Sprzedającego, które: 
a) zostały zgłoszone do chwili rozładunku 
jednostki transportowej, w każdym zaś przypadku 
nie później niż w terminie 24 godzin od chwili 
poinformowania Sprzedającego o wynikach badań 
jakości,  
b) zostały zgłoszone Spółce w formie 
wiadomości e-mail lub faks oraz sms, 
c) wskazują kwestionowany parametr 
jakościowy, 
d) wskazują preferowany przez Sprzedającego 
sposób pobrania próbników partii Towaru: przez 
klienta Spółki lub przez przedstawiciela firmy 
kontrolnej wskazanej wg ust. 4. 
4. W oparciu o przesłaną reklamację Kupujący 
zleci przeprowadzenie badania jakości wybranemu 
przez siebie kontrolerowi spośród następujących 
podmiotów: SGS, Polcargo, Hamilton lub Inspectis.  

5. Wynik badania jakościowego 
przeprowadzonego zgodnie z ustępem 
poprzedzającym będzie wiążący dla Stron. Koszty 
badania poniesienie ostatecznie Sprzedający jeśli 
wyniki badania nie potwierdzą pełnej zgodności 
parametrów jakościowych z warunkami umowy 
(Sprzedający zwróci Kupującemu koszty na 
podstawie otrzymanej refaktury w terminie 14 dni). 
W przeciwnym przypadku koszty badania poniesie 
Kupujący.   
6. Postanowienia ust. 3-5 nie mają 
zastosowania w przypadku stwierdzenia obecności 
szkodnika. W takim przypadku wyniki stwierdzone 
na rozładunku są ostateczne, a procedura 
reklamacyjna nie ma zastosowania.  
 
IV. Płatności 

1. Płatność za dostarczony Towar realizowana 
będzie na podstawie prawidłowo wystawionego, 
oryginału faktury oraz dokumentów WZ/PZ. Za 
dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia 
dyspozycji przelewu przez Spółkę.  
2. Spółka może wstrzymać płatność wszelkich 
należności przypadających od niej Sprzedającemu w 
uzasadnionych okolicznościach, tj. m. in. w 
przypadku: braku dostarczenia przez Sprzedającego 
podpisanej faktury VAT RR lub oryginału 
dokumentów wymienionych w ust. 1, braku 
dostarczenia przez Sprzedającego dokumentów, o 
których mowa w ust. 4 poniżej, opóźnienia 
Sprzedającego w wydaniu choćby części Towaru w 
stosunku do harmonogramu lub powstania 
wątpliwości, że Sprzedający zrealizuje 
harmonogram lub inne zawarte ze Spółką umowy, 
istnienia roszczeń Spółki wobec Sprzedającego 
uzasadnionych m. in. jakością wydanego dotychczas 
Towaru. Wstrzymanie płatności w takich warunkach 
nie będzie rozumiane jako niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy przez Spółkę i nie 
będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty 
odszkodowania lub odsetek za okres wstrzymania 
płatności.   
3. Przelew przez Sprzedającego jakichkolwiek 
wierzytelności wobec Spółki lub praw związanych z 
umową, w tym z tytułu płatności ceny wymaga 

zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.    
4. Jeżeli przedmiotem umowy jest Towar 
spełniający kryteria Zrównoważonego Rozwoju w 

rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, wówczas Sprzedający zobowiązany 
jest dostarczyć Spółce Dowód Dostawy zawierający 
wszelkie informacje wymagane przez systemy 
certyfikacji – ISCC/Redcert/KZR INIG/ inne 
równoważne – w tym informację o emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) dla województwa pochodzenia 
towaru (NUTS).  
5. Spółka może dokonać potrącenia  
wierzytelności Sprzedającego z przysługującymi jej 
wierzytelnościami z wszelkich tytułów, choćby 
którekolwiek z nich nie były jeszcze wymagalne.  
 

V. Niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas 
nieoznaczony. Brak wydania przez Sprzedającego 

całości Towaru w okresie dostawy/wydania 
wskazanym w umowie, nie skutkuje 
wygaśnięciem/rozwiązaniem tej umowy. Umowa 
przestaje wiązać Strony tylko w przypadku jej 
prawidłowego wykonania lub odstąpienia od niej 
przez jedną ze Stron.  
2. W przypadku braku wydania Towaru we 
wskazanym w umowie okresie dostawy/wydania, 
Kupujący może zrealizować uprawnienia wskazane 
art. 479 kodeksu cywilnego albo odstąpić od umowy. 
W przypadku braku wydania części Towaru, 
uprawnienia Kupującego ze zdania poprzedzającego 
dotyczą tylko ilości niewydanego Towaru.  
3. W przypadku wydania Towaru z naruszeniem 
okresu dostawy/wydania Kupujący może obciążyć 
Sprzedającego karą umowną w kwocie 1 zł/1MT/1 
dobę opóźnienia w wydaniu Towaru.  
4. Zarówno w przypadku zrealizowania przez 
Kupującego uprawnień z art. 479 kodeksu 
cywilnego, jak i w przypadku odstąpienia od umowy, 
Kupujący może obciążyć Sprzedającego karą 
umowną w wysokości 10% niewydanego Towaru 
netto.   
5. W przypadku poniesienia przez Spółkę 
szkody, której wartość przekracza wysokość 
zastrzeżonej w OWZ lub umowie kary umownej, 
Spółka uprawniona jest do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych.  
6. Sprzedający może odstąpić od umowy w 
przypadkach opisanych w art. 551 § 2 kodeksu 
cywilnego, z zastrzeżeniem konieczności 
wyznaczenia Spółce dodatkowego terminu na od 
odbiór Towaru, który wynosić będzie 5 dni roboczych 
oraz w przypadku opisanym w art. 552 kodeksu 
cywilnego.  
 
VI. Siła wyższa 

1. W przypadku wystąpienia w trakcie okresu 
obowiązywania umowy sprzedaży siły wyższej w 
rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 

352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 
814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony 
zwolnione zostaną z realizacji umowy sprzedaży.  



 

 

2. Strony uznają, iż wystąpienie siły wyższej, o 
której mowa w ust. 1, miało miejsce tylko w 
przypadku udokumentowania tego faktu 
następującymi dokumentami: 
a) w przypadku śmierci Sprzedającego 
będącego osobą fizyczną – aktem zgonu 
przedstawionym przez spadkobierców 
Sprzedającego,  
b) w przypadku długoterminowej niezdolności 
do wykonywania zawodu przez Sprzedającego 
będącego osobą fizyczną – dokumentami 
urzędowymi wystawionymi przez właściwe jednostki 
ZUS lub KRUS potwierdzającymi pobieranie przez 
Sprzedającego zasiłku chorobowego przez 
nieprzerwany okres wynoszący co najmniej 90 dni, 
przy czym Sprzedający pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na tą okoliczność zobowiązany 
jest także poinformować Spółkę o rozpoczęciu 
pobierania zasiłku chorobowego w ciągu 7 dni od 

wystąpienia tego faktu,    
c) w przypadku poważnej klęski żywiołowej 
powodującej duże szkody w gospodarstwie rolnym 
Sprzedającego będącego osobą fizyczną – 
dokumentami urzędowym wystawionymi przez 
właściwe organy administracji potwierdzającymi 
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze 
prowadzenia działalności przez Sprzedającego oraz 
zakresu zniszczeń w przedsiębiorstwie 
Sprzedającego, które przekracza wysokość 50% 
średniej ilości produktu rolnego będącego 
przedmiotem umowy sprzedaży, sprzedanego przez 
Sprzedającego  z dwóch ostatnich lat,  
d) w przypadku choroby roślin dotykającej całe 
uprawy lub część upraw Sprzedającego będącego 
osobą fizyczną – dokumentami urzędowymi 
wystawionymi przez właściwe jednostki Państwowej 
Inspekcji Roślin i Nasiennictwa poświadczającymi 
występowanie chorób roślin w przedsiębiorstwie 
Sprzedającego, które to choroby doprowadziły do: 
(1) całkowitego lub częściowego (jednak w stopniu 
nie mniejszym niż 50%) zniszczenia upraw, wraz z 
określeniem procentowym stopnia zniszczenia 
upraw lub (2) wydania urzędowego zakazu 
wprowadzenia uprawianych roślin na rynek 

żywności/pasz ze względu na zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt,  
e) w przypadku wywłaszczenia całego lub dużej 
części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego 
wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży – ostateczną decyzją lub 
prawomocnym wyrokiem potwierdzającymi 
wywłaszczenie oraz jego zakres.  
3. Strona chcąca powołać się na okoliczności 
wymienione w ust. 2 powinna poinformować drugą 
Stronę o ich wystąpieniu niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od chwili uzyskania 
dokumentów tam wymienionych.  
4. W przypadku zwolnienia Stron z realizacji 
umowy sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest 
zwrócić wszystkie otrzymane od Spółki świadczenia, 
w tym zaliczki. 
  
VII. Postanowienia końcowe.  

1. Kupujący jest świadomy, ze Spółka 
podejmuje decyzje o przeznaczeniu i 
rozdysponowaniu (w tym na terenie RP i UE) Towaru  
w zaufaniu do deklaracji jakościowych złożonych 
przez Sprzedającego w umowie, co może wpłynąć 
na wysokość kosztów, którymi zostanie obciążony 
Sprzedający w przypadku wad jakościowych 
Towaru. Sprzedający powinien przed zawarciem 
umowy ujawnić swoje wszelkie wątpliwości 
dotyczące jakości Towaru. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową oraz 
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym 
przepisy kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami poddane 
zostają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu 
właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Spółki.   
4. Sprzedający może dokonać zmiany treści 
Załącznika nr 1. Aktualne brzmienie Załącznika nr 1 
dostępne jest każdorazowo na stronie internetowej 
Kupującego.   
5. Niniejsze OWZ dostępne są bez ograniczeń 
na stronie internetowej: www.cefetra.pl, w każdym 
z punktów skupu Spółki, w biurach Spółki i jej 
siedzibie oraz u każdego z przedstawicieli Spółki.

 


