
CEFETRA POLSKA sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. 10-Lutego 16, 81-364 gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000150287, NIP 5842523416, REGON 193049769, kapitał zakładowy: 7.400.000 PLN,  
telefon: 058 782 04 50, fax: 058 781 97 84, e-mail: info@cefetra.pl, www.cefetra.com                                      Strona 1 
 

 
OGÓLNE WARUNKI UMÓW SKŁADU 

 I OPCJI ODROCZONEJ REALIZACJI (CARRY)  
W CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 maja 2014 r. 

 
Niniejsze ogólne warunki umów mają zastosowanie i stanowią integralną część wszystkich umów  
sprzedaży zbóż i rzepaku, zawieranych pomiędzy spółką Cefetra Polska sp.z o.o z siedzibą w Gdyni a 
Sprzedającym określonym w umowie sprzedaży, w których jednym ze świadczeń Sprzedającego jest 
także składowanie zbóż lub rzepaku (Opcja Składu)  oraz tych, w których Strony umowy sprzedaży 
przewidziały możliwość zmiany terminu wydania Towaru na żądanie Cefetry (Opcja Carry). Niniejsze 
Ogólne Warunki Umów Składu i  Opcji Odroczonej Realizacji (Carry)  wiążą Strony umowy  pod 
warunkiem umożliwienia Sprzedającemu zapoznania się z ich treścią, w tym  poprzez  przesłanie ich 
Sprzedającemu np.: pocztą, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), zamieszczenie na 
stronie internetowej lub w inny dostępny sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez 
Kontrahenta.  Niniejsze ogólne warunki umów nie mają zastosowania w całości lub części, tylko w 
przypadku gdy Strony Umowy tak wyraźnie postanowiły w Umowie lub innym porozumieniu, 
sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem niewżności. 
 
1. Postanowienia ogólne. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Składu i  Opcji 

Odroczonej Realizacji (Carry) jest mowa o: 
 
1.1. Cefetrze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą „CEFETRA POLSKA” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. 10-go Lutego 16, 81-364 
Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000150287, o kapitale zakładowym w wysokości 7.400.000,00 zł, o numerze NIP 
5842523416 oraz REGON 193049769; 

1.2.  Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 16:00 w każdy dzień 
kalendarzowy z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.3.  Dniu wolnym od pracy – należy przez to rozumieć niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny 
od pracy; 

1.4.  Firmie Kontrolnej – należy przez to rozumieć wskazany przez Cefetrę podmiot 
profesjonalnie zajmujący się kontrolą jakości Towarów, w tym zbóż lub rzepaku; 

1.5.  Godzinach Roboczych – należy przez to rozumieć godziny od 8:00 do 16:00 w każdy Dzień 
Roboczy; 

1.6.  Harmonogramie – należy przez to rozumieć ustalony przez Cefetrę plan odbioru Towaru 
zakomunikowany Kontrahentowi niezależnie od formy lub  sposobu zakomunikowania; 

1.7.  Jednostce Transportowej – należy przez to rozumieć pojazd samochodowy lub inny środek 
transportu przeznaczony do przewozu Towarów;  

1.8.  Kontrahent – Strona lub Strony zawierające umowę z Cefetrą. 
1.9.  Magazynie – należy przez to rozumieć wskazane w Dowodzie Własności Towaru  miejsce 

składowania Towaru lub miejsce wydania Towaru, stanowiące własność Kontrahenta lub do 
którego Kontrahentowi przysługuje inny tytuł prawny uprawniający Kontrahenta do 
składowania lub przechowywania w nim Towaru. Kontrahent w każdym przypadku ponosi 
wobec CEFETRY odpowiedzialność z tytułu braku możliwości odbioru Towaru z Magazynu. 
W przypadku gdy Magazyn stanowi własność podmiotu trzeciego, Kontrahent każdorazowo 
wskazuje w Dowodzie Własności Towaru imię i nazwisko/nazwę oraz adres właściciela 
Magazynu. 

1.10. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Umów Składu i  Opcji Odroczonej Realizacji (Carry) w 
Cefetra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z dnia 1 maja 2014r.; 

1.11. PS – należy przez to rozumieć Kontrahenta, Stronę umowy sprzedaży zawartej z Cefetrą, 
zobowiązaną także do składowania na rzecz Cefetry (za wynagrodzeniem lub w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego z tytułu sprzedaży Towaru) oznaczonych w umowie Towarów; 

1.12. Strony – należy przez to rozumieć Kontrahenta i Cefetrę; 
1.13. Terminie Pierwotnym Wydania – należy przez to rozumieć termin wskazany w pkt. 
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Termin Realizacji Umowy; 
1.14. Towarach – należy przez to rozumieć rzeczy ruchome wydawane przez Kontrahenta 

Cefetrze, o właściwościach określonych w Umowie, stanowiące przedmiot Umów, w 
szczególności wydane przez Kontrahenta Cefetrze ziarna zbóż lub rzepaku; 

1.15. Umowach – należy przez to rozumieć umowy lub umowę (w zależności od kontekstu) 
zawierane między Cefetrą a Kontrahentem  z zastosowaniem niniejszych OWS OWS , w tym 
także umowy sprzedaży zawierane między Kontrahentem a Cefetrą, w zakresie jakim 
przewidziano w nich składowanie nabytego przez Cefetrę Towaru lub zmianę terminu 
wydania Towaru (Carry). Niniejsze OWS  stanowią integralną część Umów. 

 
2. Opcja Carry, Opcja Skład. 

W przypadku zawarcia przez Cefetrę Umowy, w której obok sprzedaży Towaru, Strony zastrzegą:   
2.1.  obowiązek składowania przez PS Towarów nabytych przez Cefetrę lub  
2.2.  odroczenie terminu wydania przez PS Towaru na żądanie Cefetry albo 
2.3.  odroczenie terminu wydania przez Kontrahenta Towaru na żądanie Cefetry  

stosuje się następujące postanowienia w zależności od treści Umowy i wprowadzenia 
odpowiedniej, jednej z wymienionych poniżej klauzul, (Opcja Skład w Trybie  z Jakością lub w 
Trybie Skład bez Jakości, albo Opcja Carry), zobowiązania Stron określone zostają w następujący 
sposób:  

2.3.1.  Opcja Carry  – wraz z wprowadzeniem klauzuli Opcja Carry Strony określają w 
Umowie maksymalny okres, o który może zostać wydłużony termin wydania Towaru. 
Do wydłużenia terminu realizacji Umowy dochodzi automatycznie bez potrzeby 
składania jakichkolwiek oświadczeń przez Cefetrę. W przypadku jeśli w Terminie 
Pierwotnym Wydania Towaru, określonym w pkt. Termin realizacji  Umowy całość lub 
część Towaru nie zostanie odebrana, w takim przypadku opcję Carry stosuje się 
odpowiednio do całości albo części nieodebranego Towaru. Wynagrodzenie za opcję 
Carry jest ujęte każdorazowo w cenie sprzedaży określonej w Umowie  w pkt. Cena i 
wzrasta o kwotę określoną w pkt. Cena Umowy za każdy rozpoczęty miesiąc 
poczynając od dnia następującego po Terminie Pierwotnym Wydania Towaru. 
Kontrahentowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu Opcji 
Carry poza wynagrodzeniem wskazanym w zadaniu poprzedzającym. W przypadku 
zastosowania Opcji Carry, rozliczenia Stron Umowy z tytułu jakości i ceny sprzedaży 
następują w terminie rzeczywistego wydania każdej partii Towaru niezależnie od 
Terminu Pierwotnego Wydania Towaru określonego w  Umowie.  

2.3.2.  Opcja Skład - oznacza uzgodnienie przez Strony w ramach zawartej Umowy, zgodnie z 
którym w przypadku gdy całość lub część Towaru nie zostanie odebrana, obowiązek 
składowania Towaru odpowiednio w całości lub części leży po stronie PS . W przypadku 
zastosowania Opcji Składu Strony w Umowie określają wynagrodzenie z tytułu Opcji 
Składu oraz maksymalny okres składowania Towaru.  Opcję Składu stosuje się 
automatycznie jeśli Cefetra w terminie 7 dni przed upływem terminu wskazanego jako 
Termin Pierwotny Wydania Towaru, poinformuje PS o woli zastosowania Opcji Składu 
co do całości lub nieodebranej części Towaru. Opcja Składu jest wykonywana w dwóch 
trybach (Tryb Skład z Jakością albo Tryb Skład bez Jakości). O zastosowaniu Trybu 
Skład z Jakością decyduje terminowe i prawidłowe wypełnienie przez PS wszelkich 
warunków określonych w pkt. 2.3.2.1 OWS  poniżej. Wynagrodzenie za opcję Składu 
jest wskazane w Umowie w pkt. Warunki opcji składu  i rozliczane w sposób opisany 
w niniejszych OWU. Kontrahentowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu Opcji Składu poza wynagrodzeniem wskazanym w zadaniu 
poprzedzającym.  

2.3.2.1. Opcja Skład Tryb z Jakością – w celu skorzystania przez PS z Opcji Składu 
z jakością, PS jest zobowiązany dostarczyć Cefetrze  najpóźniej w terminie 3 Dni 
Roboczych po Terminie Pierwotnym Wydania łącznie następujące dokumenty 
dotyczące całości nieodebranego Towaru:  

2.3.2.1.1. Dokument Przyjęcia Magazynowego (PZ); 
2.3.2.1.2. Dokument Wydania Magazynowego (WZ); 
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2.3.2.1.3. Dowód Własności Towaru; 
2.3.2.1.4. Faktura; 
2.3.2.1.5. Certyfikat Jakości lub Świadectwo Jakości. 

 
W przypadku zaakceptowania przez Cefetrę pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej dokumentów wskazanych w pkt. 2.3.2.1 powyżej Opcja Skład z Jakością 
obowiązuje pomiędzy Stronami. Cefetrze przysługuje prawo kontroli, w tym 
kontroli jakości Towaru. W przypadku jeśli kontrola jakości Towaru wykonana na 
zalecenie Cefetry wykazuje inną jakość niż wskazana przez PS, Opcja Składu Tryb 
z Jakością nie ma zastosowania. W przypadku zastosowania Opcji Składu z 
Jakością PS ma możliwość rozliczeń z Cefetrą z tytułu tzw. osuszki samoistnej, 
ubytku mechanicznego lub ubytku biologicznego zgodnie z warunkami opisanymi 
w niniejszych OWS. 

 
2.3.2.2. Opcja Skład Tryb bez Jakości– w przypadku jeśli:  

2.3.2.2.1.  PS nie przekaże Cefetrze najpóźniej w terminie 7 dni przed Terminem 
Pierwotnym Wydania Certyfikatu Jakości/Świadectwa Jakości w odniesieniu 
do nieodebranego Towaru; albo  

2.3.2.2.2. Jakość wskazana przez PS w sposób opisany w pkt 2.3.2.2.1 powyżej 
nie zostanie zaakceptowana przez Cefetrę, 

 
zastosowanie znajduje Opcja Skład Tryb bez Jakości, która oznacza, że PS jest 
zobowiązany do składowania Towaru na warunkach opisanych w Umowie i 
niniejszych OWS  bez możliwości rozliczeń Cefetrą z tytułu podwyższenia lub 
obniżenia  jakości Towaru, w szczególności bez możliwości potraceń z tytułu tzw. 
samoistnej osuszki.  Wprowadzenie klauzuli Opcja Skład oznacza rozszerzenie 
zakresu odpowiedzialności PS na podstawie art. 473 § 1 k.c. także za ewentualne 
ubytki naturalne (powyższe oznacza, iż Strony wyłączają stosowanie art. 855 § 3 
k.c., a PS w przypadku złożenia przez Cefetrę zlecenia składowania Towaru, 
zobowiązany jest wydać Towar w ilości oraz jakości określonej w Umowie).W 
chwili przyjęcia Towaru na skład, PS zobowiązany jest wystawić i przekazać 
Cefetrze dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa własności Towaru, w 
szczególności: 

2.3.2.2.3. Dokument Przyjęcia Magazynowego (PZ); 
2.3.2.2.4. Dokument Wydania magazynowego (WZ); 
2.3.2.2.5. Dowód Własności Towaru; 
2.3.2.2.6. Faktura. 

 
3. Realizacja Umów. 

3.1.  Strony zgodnie postanawiają, iż do zawarcia Umów, do których zastosowanie mają OWS  
dochodzi telefonicznie, mailowo, za pomocą skanu, zdjęć itp. Kontrahent jest zobowiązany w  
do potwierdzenia Umowy w terminie 24 Godzin Roboczych od chwili zawarcia Umowy 
telefonicznie, wysłania przez Cefetrę maila, faxu lub skanu zawierającego potwierdzenie 
warunków Umowy na stosowanym przez Cefetrę formularzu. Jeśli mail, fax lub skan 
zawierający warunki Umowy został wysłany w Dzień wolny od pracy, bieg 24 godzinnego 
terminu na potwierdzenie Umowy rozpoczyna się od godziny 8:00 najbliższego Dnia 
Roboczego następującego po Dniu wolnym od pracy. PS zobowiązany jest w terminie 24 
godzin od zawarcia Umowy do przesłania faxem lub pocztą podpisanego przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji, egzemplarza zawartej Umowy.W przypadku braku zgody na 
zawarcie Umowy, PS jest obowiązany do wysłania sprzeciwu w terminie 24 Godzin 
Roboczych od chwili otrzymania faksu lub skanu zawierającego warunki Umowy. Brak 
wyrażenia sprzeciwu w tym terminie Strony poczytują za zawarcie Umowy na warunkach 
określonych przez Cefetrę. Wymianę oświadczeń woli w formie maili, faxu, zdjęcia  lub 
skanu Strony uważają za wiążącą. Jakakolwiek zmiana warunków Umowy przez PS wymaga 
wyraźnej akceptacji Cefetry. 
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3.2.  Przyjęcie towaru na skład przez PS, w przypadku Umów z Opcją Składu, następuje  w 
terminie wynikającym z Umowy. 

3.3.  W przypadku Umów z Opcją Składu Tryb z Jakością, PS zobowiązuje się do osobnego 
składowania Towaru różnego rodzaju i różnej jakości w wydzielonych komorach Magazynu 
oraz do prowadzenia odrębnej dokumentacji magazynowej dla tak wyodrębnionego Towaru, 
a także nie łączenia Towaru Cefetry z towarem innych podmiotów, w tym towarem własnym 
PS.W przypadku Umów z Opcją Składu Tryb z Jakością Cefetra oraz osoba trzecia 
umocowana przez Składającego, ma prawo do dokonywania w każdym czasie oględzin 
składowanego Towaru i pobierania próbek dla określenia ich stanu jakościowego, jak również 
innych istotnych czynności wynikających ze stosownych przepisów prawa. 

3.4.  Kontrahent zobowiązany jest do: 
3.4.1.  przechowywania Towaru w warunkach odpowiadających jego specyfice, a w 

szczególności w warunkach zabezpieczających przed jego kradzieżą, zniszczeniem, 
utratą lub pogorszeniem jakości; 

3.4.2.  składowania Towaru w Magazynie, w taki sposób, który umożliwia bezpośredni i łatwy 
załadunek Towaru na Jednostki Transportowe, w szczególności na samochody; 

3.4.3.  raportowania do Cefetry sposobu realizacji Umowy, w formie i częstotliwości 
określonej przez Cefetrę, w szczególności poprzez wskazany przez Cefetrę system 
informatyczny, nie rzadziej jednak niż  za okresy   miesięczne  

3.4.4.  w przypadku Umów z Opcją Składu, wydania Składającemu pokwitowania na Towar, w 
którym będzie wymienione, co najmniej: rodzaj, ilość, cechy identyfikacji, parametry 
jakościowe (w przypadku Umowy z Opcją Składu Tryb z Jakością  potwierdzone 
przedstawionymi Cefetrze wynikami laboratoryjnymi) oraz inne istotne postanowienia. 

3.5.  Zawierając Umowę PS oświadcza, iż: 
3.5.1.  przedmiot Umowy wykona z najwyższą starannością; 
3.5.2.  dysponuje środkami finansowymi i zapleczem technicznym w postaci: pomieszczeń o 

powierzchni niezbędnej do wykonania zobowiązań wynikających z Umów. 
3.6.  Strony Umów zobowiązują się realizować je w dobrej wierze. 

 
4. Wynagrodzenie i warunki płatności  Opcja Carry 
 

4.1.  Z tytułu prawidłowo wykonanej przez Kontrahenta Umowy w zakresie Opcji Carry, Cefetra 
zapłaci Kontrahentowi wynagrodzenie określone w Umowie. Wynagrodzenie to, jeśli Umowa 
nie stanowi inaczej, powiększa Cenę Sprzedaży Towaru o określoną w Umowie stawkę za 
przyjęty w Umowie okres rozliczeniowy Opcji Carry za 1 tonę Towaru w przypadku 
wykorzystywania przez Cefetrę odroczonego terminu realizacji Umowy. Wynagrodzenie z 
tytułu Opcji Carry jest naliczane za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy wykonywania 
Opcji Carry przez Kontrahenta, poczynając od dnia następującego po Terminie Pierwotnym 
Wydania Towaru. W przypadku jeśli okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc – rozumie się 
przez to miesiąc kalendarzowy. W przypadku jeśli okres rozliczeniowy obejmuje dwa 
tygodnie rozumie się przez to odpowiednio okres od 1 dnia miesiąca kalendarzowego  do 15 
dnia miesiąca kalendarzowego włącznie albo od 16 dnia  miesiąca kalendarzowego  do   
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego włącznie. Wynagrodzenie z tytułu Opcji Carry jest 
ustalane  w walucie odpowiadającej walucie ceny sprzedaży określonej w Umowie.  

4.2.  Wynagrodzenie z tytułu Opcji Carry  płatne będzie z dołu przez Cefetrę na podstawie 
prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT i po przedstawieniu przez Kontrahenta 
wszystkich wymaganych przez Cefetrę informacji i dokumentów w formie i terminie 
określonej przez Cefetrę w Umowie po  otrzymaniu faktury oraz innych wymaganych 
informacji i dokumentów, z zastrzeżeniem uprzedniego wydania Towaru i obejmuje 
wyłącznie ilość faktycznie wydanego Towaru.  

        
5. Wynagrodzenie i warunki płatności Opcja Skład  

5.1.  Z tytułu prawidłowo wykonanej przez PS Umowy w zakresie przewidzianego w jej treści 
zobowiązania do składowania, Cefetra zapłaci PS wynagrodzenie określone w Umowie. 
Wynagrodzenie, o ile Umowa nie zawiera innych postanowień, stanowić będzie iloczyn 
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określonej w Umowie stawki za miesiąc składowania Towarów oraz ilości składowanego 
Towaru, według stanu magazynowego średniomiesięcznego  ustalanego zgodnie z pkt. 5.2. 
poniżej. W przypadku jeśli Umowa tak stanowi, Cefetra zapłaci PS jednorazowo: 
wynagrodzenie za przyjęcie Towaru ustalone jako iloczyn ilości Towaru i stawki za przyjęcie 
Towaru, lub wynagrodzenie za wydanie Towaru ustalone jako iloczyn ilości Towaru  i stawki 
za wydanie Towaru.  

5.2.  Wynagrodzenie  PS Kontrahenta z tytułu Umowy składowania Towaru jest ustalane według 
stanu magazynowego średniomiesięcznego, za miesiąc kalendarzowy liczony od fizycznie 
złożonego Towaru. Przez stan magazynowy średniomiesięczny rozumie się udokumentowaną 
bez zastrzeżeń ilości Towaru obliczone na 10, 20 i ostatni dzień miesiąca podzielone przez 3. 
Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. 
W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi składowania w trakcie miesiąca 
kalendarzowego okres rozliczeniowy rozpoczyna się od dnia następującego po przyjęciu 
Towaru i kończy w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku do 
rozliczenia PS przyjmuje wyłącznie stan z dnia 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca podzielne 
przez 3.  

5.3.  Wynagrodzenie z tytułu Opcji Składu  płatne będzie z dołu przez Cefetrę na podstawie 
prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT i po przedstawieniu przez Kontrahenta 
wszystkich wymaganych przez Cefetrę informacji i dokumentów w formie i terminie 
określonej przez Cefetrę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury oraz wymaganych 
informacji i dokumentów.  
 

6. Wydanie Towaru. 
6.1.  Cefetra zobowiązana jest poinformować Kontrahenta telefonicznie, mailowo, za pomocą faxu 

lub w inny dostępny sposób o terminie rozpoczęcia odbiorów Towaru z wyprzedzeniem; 
6.1.1.  - 3 Dni Roboczych  - w odniesieniu do Towaru objętego Opcją Składu; 
6.1.2.  - 5 dni  -  w odniesieniu do Towaru objętego Opcją Carry. 

 
6.2.  W ramach obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Cefetra 

wskaże ilość Towaru, która podlegać będzie odbiorowi w określonym terminie. Cefetra może 
bez uzasadnienia zmienić ilość deklarowanego do odbioru Towaru.  

6.3.  PS będzie wydawać Towar lub jego część, wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji 
Cefetry (dalej Awizacja), po uprzednim powiadomieniu PS. Cefetra zobowiązana jest 
dokonać Awizacji do PS z wyprzedzeniem 1 dnia  przed datą planowanego odbioru Towaru. 

6.4.  Przed wydaniem Towaru PS jest zobowiązany do: 
6.4.1.  wylegitymowania kierowcy i sprawdzenia zgodności imienia, nazwiska i numeru 

PESEL wynikających z oryginału dowodu osobistego tej osoby z informacjami 
zawartymi w Awizacji, oraz 

6.4.2.  sprawdzenia zgodności podanych przez Cefetrę w Awizacji wszelkich numerów 
rejestracyjnych z numerami rejestracyjnymi, pojazdów i przeczep rzeczywiście 
podstawionych do odbioru Towaru, ujawnionymi łącznie: w oryginałach ich dowodów 
rejestracyjnych, na nalepkach legalizacyjnych oraz tablicach rejestracyjnych tych 
pojazdów i przyczep.  

6.5.  W przypadku stwierdzenia niezgodności jakichkolwiek danych z danymi zawartymi w 
Awizacji, Kontrahent  jest zobowiązany nie wydawać Towaru i natychmiast skontaktować się 
z Cefetrą, a następnie postępować według przekazanych wskazówek. 

6.6.  W przypadku wydania przez PS Towaru bez dokonania którejkolwiek z czynności 
wymienionych w pkt.6.4. powyżej, bądź pomimo stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności 
danych, Kontrahent będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę z tego tytułu w pełnej 
wysokości, bez względu na przyczynę uchybienia. 

6.7.  Kontrahent zobowiązany jest do: 
6.7.1.  wydawania Towaru w ilości uzgodnionej w Umowie, nie mniej jednak niż  200 ton 

Towaru na dobę,  
6.7.2.  załadunku Towaru na Jednostkę Transportową w Godzinach Roboczych , 
6.7.3.  załadunku każdej Jednostki Transportowej w ciągu 2 godzin od chwili jej podstawienia 
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pod Magazyn, zgodnie z Harmonogramem. 
 
7. Rozliczenie Towaru. 

7.1.  Waga Towaru przyjętego i wydanego zostanie ustalona na podstawie wskazań wagi 
Kontrahenta, o ile waga ta będzie posiadała aktualne świadectwo legalizacji. Kontrahent jest 
zobowiązany wydać Towar w ilości nie mniejszej niż ilość Towaru określona w Umowie, z 
zastrzeżeniem Umowy zawartej z Opcją Składu Tryb z Jakością.  Jeśli Kontrahent nie 
posiada legalizacji wagi, Cefetra do rozliczeń wydanego towaru przyjmie wagę 
rozładunkową. Kontrahent zobowiązuje się do podania wag załadunkowych z Magazynu w 
ciągu 3 Dni Roboczych wraz z potwierdzeniem legalizacji wagi, która dokonała ważenia, w 
przeciwnym razie CEFETRA rozliczy Umowę przy wykorzystaniu wskazań wag 
rozładunkowych. 

7.2.  Jakiekolwiek zmniejszenia ilości Towaru zakupionego od Kontrahenta na podstawie Umów z 
Opcją Carry lub z Opcją Skład bez Jakości, w tym z tytułu ubytków wynikających z 
osuszenia (tzw. osuszka) lub ubytków naturalnych, w tym biologicznych i mechanicznych nie 
mają zastosowania. Powyższe oznacza, iż PS zobowiązany jest wydać Cefetrze Towar w 
ilości oraz jakości określonej w Umowie.  

7.3.  W przypadku Umów z Opcją Składu z Jakością , PS ma prawo do naliczenia i pomniejszenia 
ilości Towaru określonego w Umowie o ilość ubytków (biologiczny i manipulacyjny) łącznie  
do wysokości 0,3% ilości przyjętego Towaru. Rozliczenie ubytków nastąpi na koniec okresu 
składowego.  

7.4.  Na podstawie Umów z Opcją Składu z Jakością , PS ma prawo do naliczenia i pomniejszenia 
ilości Towaru określonego w Umowie o ilość ubytku wynikającego z osuszki, liczonego  
według następującego wzoru: 

 
 
gdzie: Um – ubytek masy, Mp – masa przyjęciowia, Wp – wilgotność początkowa, Wk – 
wilgotność końcowa 

 
7.5.  W przypadku Umów z Opcją Składu z Jakością, w których jakość Towaru została określona 

przez Cefetrę na podstawie wyników badań wykonanych przez Firmę Kontrolną, PS 
zobowiązany jest wydać Cefetrze Towar o właściwościach określonych w wynikach badań 
Firmy Kontrolnej. PS zobowiązany jest do przesyłania miesięcznych potwierdzeń stanów 
magazynowych na adres:   skład@cefetra.pl lub na fax 058 78 19 784, najpóźniej 5-ego 
Dnia Roboczego miesiąca poprzedzającego przyjęcia i wydania. Cefetra ma prawo 
zobowiązać Kontrahenta do przesyłania wymaganych informacji, w szczególności w zakresie 
składowania, za pośrednictwem wskazanego systemu informatycznego. W przypadku takiego 
wskazania, Kontrahent jest zobowiązany do przekazywania informacji za pośrednictwem 
tego systemu 

7.6.  W przypadku zawarcia Umowy z Opcją Składu i wykonywanie jej w Trybie Skład  z 
Jakością, po wydaniu całości Towaru, Kontrahent dokona pełnego rozliczenia ilościowego 
składowanego Towaru na podstawie jakości Towaru stwierdzonej w zaakceptowanym przez 
Cefetrę Certyfikacie Jakości lub Świadectwie Jakości, przesyłając informację o ilości 
Towaru, która pozostała na składzie bądź informacji o wydaniu całego Towaru. 

 
8. Odpowiedzialność. 

 
8.1.  Kontrahent ponosi wobec Cefetry odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe 

wykonanie Umów. W przypadku gdy wartość naliczonych przez Cefetrę na podstawie 
Umowy lub OWS  kar umownych przekracza wysokość poniesionej szkody, Cefetra 
uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8.2.  Odpowiedzialność Cefetry z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
Umowy, odstąpienia od Umowy przez Kontrahenta, ograniczona jest do rzeczywiście 
poniesionej przez Kontrahenta straty (damnum emergens) oraz kwoty odpowiadającej 
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wysokości wynagrodzenia Kontrahenta z tytułu składowania w przypadku jeśli szkoda jest 
związana z Umową z Opcją Składu albo wynagrodzenia Kontrahenta z tytułu odroczonego 
terminu realizacji Umowy  wyłącznie w zakresie tej części Ceny Sprzedaży, która stanowi jej 
zwiększenie za wykorzystanie przez Cefetrę Opcji Carry– w przypadku jeśli szkoda jest 
związana z Umową z Opcją Carry . Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych 
Kontrahentowi w sposób umyślny lub szkód na osobie.  

8.3.  Kontrahent nie może powierzyć realizacji jakiejkolwiek części obowiązków wynikających z 
Umowy do wykonania osobom trzecim, bez zgody Cefetry wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

8.4.  Z tytułu opóźnienia w wydaniu Towaru,  Kontrahent  zapłaci na rzecz Cefetry karę umowną 
w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia. 

8.5.  Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Cefetrę na skutek okoliczności leżących po stronie 
Kontrahenta, Kontrahent zapłaci na rzecz Cefetry karę umowną w 20 % wartości Towaru 
określonego w Umowie. 

8.6.  W przypadku ustalenia, iż jakość Towaru nie spełnia minimalnych warunków określonych w 
Umowie, Cefetra uprawniona jest do odstąpienia od Umowy i żądania zapłaty przez 
Kontrahenta kary umownej w kwocie stanowiącej 10 % wartości Towaru  określonego w 
Umowie.  

8.7.  W wypadku, gdy Kontrahent nie wydaje lub nie dostarcza Towaru w terminie określonym w 
Umowie lub w terminie wyznaczonym przez Cefetrę w przypadku odbioru partiami, Cefetra 
ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W każdym 
przypadku, niezależnie od wykonania lub niewykonania prawa odstąpienia przez Cefetrę, 
Kontrahent: 

8.7.1.  zapłaci Cefetrze karę umowną w wysokości 10% wartości Towaru określonego w 
Umowie.   

8.7.2.  niezależnie od roszczeń wskazanych w niniejszym punkcie w zdaniach 
poprzedzających, Cefetrze przysługuje również prawo dokonania wykonania 
zastępczego w postaci zakupu zastępczego na rynku takiej ilości Towaru jaka odpowiada 
ilości Towaru niewydanej lub niedostarczonej na czas lub w ilości zbliżonej, stanowiącej 
wielokrotności 25 ton Towaru i prawo do obciążenia wszelkimi kosztami tego zakupu 
zastępczego Kontrahenta, w tym kosztami transportu oraz różnicą w cenie pomiędzy 
ceną sprzedaży określoną w Umowie a ceną zapłaconą przez Cefetrę za Towar 
zakupiony w trybie zakupu zastępczego albo 

8.7.3.  prawo do obciążenia Kontrahenta wartością Towaru niewydanego lub niedostarczonego 
na czas, ustalaną według cen rynkowych z przyjętych okresu obejmującego  miesiąc 
poprzedzający zdarzenie lub zaniechanie stanowiące podstawę niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy  , z zastrzeżeniem, że wartość rzeczy będzie ustalona 
przez Cefetrę według cen ofertowych dla Towaru określonego w Umowie,  
publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Zintegrowanego 
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej odpowiednio: w odniesieniu  do zbóż  - w 
zakresie Rynku Zbóż w na podstawie średnich cen w przedsiębiorstwach prowadzących: 
Zakupy Zbóż, natomiast w odniesieniu do rzepaku - w zakresie Rynku Roślin Oleistych 
w na podstawie Cen zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych .  

Kontrahent jest obowiązany do uiszczenia należności z tych wyżej wskazanych tytułów w 
terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego przez Cefetrę. W przypadku odstąpienia 
przez Cefetrę od Umowy pozostaje ona ważna w zakresie odebranej części Towaru.  

8.8.  Cefetrze przysługuje również prawo obciążenia Kontrahenta kosztami wynikłymi z 
opóźnienia. 

8.9.  Cefetra może odstąpić od  Umowy z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych oraz 
roszczeń o zapłatę kary umownej określonych w pkt. 8.4, 8.5, 8.6 i 8.7 OWS, w 
szczególności w przypadku:  

8.9.1.  braku dostarczenia dowodu własności Towaru lub dokumentów PZ/WZ w terminach 
określonych w Umowie lub OWS ,  

8.9.2.  odmowy udostępnienia Towaru celem przeprowadzenia jego kontroli w przypadku 
zawarcia Umowy z Opcją Składu w Trybie z Jakością, 
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8.9.3.  naruszenia jakichkolwiek obowiązków Kontrahenta wynikających z Umowy lub 
niniejszych OWS , mimo wcześniejszego wezwania Kontrahenta do prawidłowego 
wykonywania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu,  

8.9.4.  braku ustanowienia lub doręczenia Cefetrze dowodów ustanowienia zabezpieczeń lub 
spadeku wartości ustanowionych na rzecz Cefetry zabezpieczeń przez Kontrahenta i nie 
uzupełnieniu ich na żądanie Cefetry. 

 
9. Okres obowiązywania. 

9.1.  Umowy, do których zastosowanie mają niniejsze OWS  zawierane zostają na czas oznaczony, 
w nich wskazany.   
 

10. Zabezpieczenie realizacji Umowy. 
10.1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Cefetry wobec Kontrahenta z tytułu 

prowadzonej współpracy handlowej,  w szczególności niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w tym Opcji Składu lub Opcji Carry, Kontrahent ustanowi na rzecz 
Cefetry, o ile zostało to określone w Umowie,  jedno lub więcej zabezpieczeń np. w postaci:  

10.1.1. weksela in blanco wraz z deklaracją wekslową,  
10.1.2. gwarancji bankowej,  
10.1.3. gwarancji ubezpieczeniowej,  
10.1.4. hipoteki,  
10.1.5. zastawu,  
10.1.6. zastawu rejestrowego,  
10.1.7. przewłaszczenia na zabezpieczenie, 
10.1.8. kaucji na zabezpieczenie. 

10.2. Każdorazowy sposób zabezpieczenia podlega akceptacji Cefetry. W przypadku zmniejszenia 
wartości zabezpieczenia, Kontrahent zobowiązany jest na żądanie Cefetry do uzupełnienia 
jego wartości. Dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zgodnego z Umową 
muszą zostać przekazane Cefetrze w oryginale.  
 

11. Postanowienia końcowe. 
11.1. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Cefetrę dyspozycji 

przelewu. 
11.2. Na zasadzie potrącenia umownego, Cefetra uprawniona jest do dokonania wszelkich 

przysługujących jej wobec PS wierzytelności, w tym w szczególności wierzytelności 
wynikających z nieprawidłowego wykonania Umowy, z wszelkimi wierzytelnościami PS, w 
tym z tytułu wynagrodzenia. 

11.3. Wszelkie oświadczenia woli składane przez PS, związane z realizacją Umowy, z 
zastrzeżeniem oświadczeń, dla których OWS  przewidują formę kwalifikowaną, winny być 
pod rygorem nieważności kierowane na adres Cefetry wskazany w pkt. 1 OWS  lub na numer 
faks: 58 78 19 784 lub adres e-mail: skład@cefetra.pl. Wszelkie oświadczenia woli składane 
przez Cefetrę, związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem oświadczeń, dla których OWS  
przewidują formę kwalifikowaną, będą składne na adres PS, adres e-mail lub faks wskazane 
w Umowie. W przypadku zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, PS 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili zaistnienia 
zmiany, zawiadomić Cefetrę o nowym adresie lub danych kontaktowych. Do czasu 
doręczenia zawiadomienia o nowych danych kontaktowych, doręczenie dokonane z 
wykorzystaniem poprzednich danych uważa się za dokonane skutecznie.  

11.4. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, w tym po jej rozwiązaniu, 
rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Cefetry.  

11.5. Niniejsze OWS  obowiązują do czasu ich zmiany albo uchylenia przez Cefetrę.   
 

 


