Cefetra Polska Sp. z o.o.

VISITORS

PHONE

+ 48 (58) 66 65 205

E-MAIL

e-mail: info@cefetra.pl

81-364 Gdynia

81-364 Gdynia

FAX

+ 48 (58) 78 19 784

WEB

www.cefetra.pl

Ul. 10 Lutego 16

Ul. 10 Lutego 16

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZBÓŻ, RZEPAKU I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH PRZEZ „CEFETRA POLSKA” SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26-04-2022
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 posiadającej status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (dalej zwaną także Spółką lub Kupującym), na mocy których Spółka nabywa od osób
nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej zwanych Sprzedawcami) ziarna
zbóż, rzepaku lub roślin strączkowych (dalej zwane także Towarem). Kupujący i Sprzedawca zwani są łącznie
Stronami, bądź każda z nich z osobna Stroną.
Jeżeli w umowie sprzedaży ustalono, że jednym ze świadczeń Sprzedawcy jest składowanie Towaru, do zawartej
umowy zastosowanie znajdują postanowienia OWZ dotyczące Opcji Składu.
Jeżeli w umowie sprzedaży ustalono możliwość zmiany terminu wydania Towaru na żądanie Kupującego, do
zawartej umowy zastosowanie znajdują postanowienia OWZ dotyczące Opcji Carry.
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 Sprzedawcy 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 w formie dokumentowej jest
wiążące dla Stron.
4. Bieżące ustalenia dotyczące realizacji umowy sprzedaży mogą być dokonywane poprzez pocztę elektroniczną
oraz rozmowy telefoniczne.
II. Harmonogram i realizacja umowy
1. Sprzedawca 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 (tygodniu/miesiącu). W przypadku dostarczania przez
Sprzedawcę 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 Sprzedawca 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, tj. imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, seria i numer dowodu
osobistego. W przypadku braku awizacji Kupujący może odmówić przyjęcia Towaru w danym dniu dostawy.
5. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę zgodnie z
harmonogramem, Kupujący ponosi odpowiedzialność zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. W przypadku, gdy zgodnie z umową Towar ma zostać wydany w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca jest
zobowiązany wydać Towar wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego (dalej Awizacja) przesłanej z adresu
e-mail należącego do domeny Kupującego @cefetra.pl. Przed wydaniem Towaru Sprzedawca jest zobowiązany
do:
a) wylegitymowania kierowcy i sprawdzenia zgodności imienia, nazwiska oraz serii i numeru dokumentu
tożsamości 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, Sprzedawca 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,
Sprzedawca 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) oraz w przypadku zastosowania w umowie Opcji
Składu, Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia załadunku Towaru w warunkach zabezpieczających
niepogorszenie jego jakości.
9. Przez magazyn Kupującego rozumieć należy każde miejsce przeznaczenia Towaru wskazane przez Kupującego.
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III. Jakość Towaru i procedura reklamacyjna
1. Wiążąca dla Stron jest jakość Towaru stwierdzona w chwili i miejscu rozładunku, o ile Umowa nie stanowi
inaczej.
2. W przypadku wydania przez Sprzedawcę Towaru niezgodnego ze specyfikacją jakościową wskazaną w umowie,
Kupujący ma prawo:
a) odmowy przyjęcia i dokonania zwrotu Towaru - na koszt Sprzedawcy,
b) odmowy przyjęcia, dokonania zwrotu Towaru i domagania się wydania Towaru zgodnego ze specyfikacją
jakościowa – na koszt Sprzedawcy,
c) przyjęcia Towaru z potrąceniami ceny dokonanymi zgodnie z Załącznikiem nr 1 w brzmieniu obowiązującym w
dniu zawarcia umowy. W przypadku dostaw do lokalizacji innych niż elewatory będące własnością Cefetra Polska
Sp. z o.o., Kupujący zastrzega sobie prawo do zastosowania innej wysokości potrąceń, niż wskazano w Załączniku
nr 1.
3. Sprzedawca może zgłosić reklamację co do wyników jakości partii Towaru stwierdzonej przez Kupującego.
Kupujący rozpatrzy tylko reklamacje Sprzedawcy, które:
a) zostały zgłoszone do chwili rozładunku jednostki transportowej, w każdym zaś przypadku nie później niż w
terminie 24 godzin od chwili poinformowania Sprzedawcy o wynikach badań jakości,
b) zostały zgłoszone Spółce w formie wiadomości e-mail, faks lub sms,
c) wskazują kwestionowany parametr jakościowy,
d) wskazują preferowany przez Sprzedawcę sposób pobrania próbników partii Towaru: przez klienta Spółki lub
przez przedstawiciela firmy kontrolnej wskazanej wg ust. 5.
4. W przypadku braku możliwości pobrania próbnika partii Towaru przez klienta Spółki lub przez przedstawiciela
firmy kontrolnej wskazanej w ust. 5, Sprzedawca może zaproponować inny sposób pobrania próbników partii
Towaru niż sposób wskazany przez Kupującego w trybie ust. 3 lit. d
5. W oparciu o przesłaną reklamację Kupujący zleci przeprowadzenie badania jakości wybranemu przez siebie
kontrolerowi spośród następujących podmiotów: SGS, Polcargo, Hamilton lub Inspectis. Badanie jakości powinien
wykonać podmiot posiadający akredytację w zakresie badania parametru poddawanego analizie rozjemczej. W
przypadku gdy żaden z podmiotów nie posiada akredytacji w zakresie badania danego parametru, badanie
przeprowadzane jest bez akredytacji co nie ma wpływu na pozostałe postanowienia procedury reklamacyjnej.
6. Wynik badania jakościowego przeprowadzonego zgodnie z ustępem poprzedzającym będzie wiążący dla Stron.
Koszty badania poniesie ostatecznie Sprzedawca jeśli wyniki badania nie potwierdzą pełnej zgodności parametrów
jakościowych z warunkami umowy (Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty na podstawie otrzymanej refaktury w
terminie 14 dni). W przeciwnym przypadku koszty badania poniesie Kupujący.
7. 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.
8. Sprzedawca oświadcza, że Towary sprzedane i wydane w ramach wykonania umowy sprzedaży mogą być
wykorzystane jako składnik do produkcji żywności bądź jako składnik do produkcji pasz (materiał paszowy). Tym
samym sprzedawca oświadcza, że towary są zgodne z wszelkimi przepisami prawa krajowego i unijnego
dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i pasz (w przypadku rozbieżności między tymi przepisami – z regulacjami
bardziej restrykcyjnymi, obejmującymi swoją właściwością bezpieczeństwo żywności i pasz), mającymi
zastosowanie w chwili zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
W pierwszej kolejności zastosowanie mają wytyczne Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia
2006 r., ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. W
przypadku substancji niepożądanych nieuwzględnionych w Rozporządzeniu 1881/2006 zastosowanie mają
poziomy wyznaczone dla materiałów paszowych w Dyrektywie 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 7 maja 2002 w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych. Towar nie przekracza ponadto
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy zgodnie z Rozporządzeniem
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r z późniejszymi zmianami.
IV. Opcja Carry
1. Strony umowy sprzedaży mogą wprowadzić do umowy klauzulę Opcji Carry, określającą maksymalny okres,
o który może zostać wydłużony pierwotny termin wydania Towaru oznaczony w umowie jako Termin realizacji.
2. W przypadku zastosowania w umowie sprzedaży klauzuli Opcji Carry, automatycznie i bez potrzeby składania
jakichkolwiek oświadczeń przez Kupującego, dochodzi do wydłużenia terminu wydania Towaru o okres wskazany
w umowie.
3. Jeśli całość lub część Towaru nie zostanie odebrana lub wydana w terminie określonym w umowie sprzedaży
jako Termin realizacji, Opcję Carry stosuje się odpowiednio do całości albo części nieodebranego lub niewydanego
w tym terminie Towaru.
4. Wynagrodzenie z tytułu Opcji Carry jest ustalane w walucie odpowiadającej walucie ceny sprzedaży określonej
w umowie sprzedaży. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, pierwotna cena sprzedaży wzrasta o
wynagrodzenie z tytułu Opcji Carry określone w umowie sprzedaży za każdy rozpoczęty wskazany w umowie
okres poczynając od dnia następującego po upływie Terminu realizacji wskazanego w umowie.
5. Jeśli okres, o który wydłużono termin wydania Towaru wynosi:
a) miesiąc - rozumie się przez to miesiąc kalendarzowy,
b) 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.

6. W przypadku zastosowania Opcji Carry, rozliczenia z tytułu jakości i ceny Towaru następują w terminie
rzeczywistego wydania lub odebrania każdej partii Towaru niezależnie od Terminu realizacji określonego w
Umowie.
7. Odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy sprzedaży z Opcją
Carry lub odstąpienia od tej umowy przez Sprzedawcę ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez
Sprzedawcę straty (damnum emergens). Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych Sprzedawcy w
sposób umyślny lub szkód na osobie.
V. Opcja Składu
1. Strony umowy sprzedaży mogą wprowadzić do umowy klauzulę Opcji Składu, określającą obowiązek
przepisania towaru na skład Kupującego i składowania Towaru przez Sprzedawcę na rzecz Spółki odpowiednio w
całości lub w części w okresie składowania określonym w umowie sprzedaży jako Maksymalny okres składowania
Towaru.
2. W przypadku zastosowania w umowie sprzedaży klauzuli Opcji Składu, w zakresie usługi składu umowa
zawierana jest na czas oznaczony w niej wskazany, a w umowie określane jest wynagrodzenie Sprzedawcy z
tytułu Opcji Składu oraz Maksymalny okres składowania Towaru.
3. W przypadku zastosowania w umowie sprzedaży klauzuli Opcji Składu, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć
Kupującemu, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po przepisaniu Towaru na stan Spółki, oryginalne dokumenty
dotyczące całości nieodebranego Towaru:
a) dokument przyjęcia magazynowego (PZ);
b) dokument wydania magazynowego (WZ);
c) dowód własności towaru;
d) fakturę;
e) weksel i deklarację wekslową;
f) dowód dostawy biomasy lub deklarację producenta rolnego, w przypadku towaru certyfikowanego.
4. Opcja Składu obowiązuje pod warunkiem zaakceptowania przez Kupującego dokumentów dostarczonych przez
Sprzedawcę wskazanych w ust. 3 powyżej oraz zaakceptowania przez Kupującego wyników kontroli
przeprowadzonej przez przedstawiciela Kupującego lub przez niezależną firmę kontrolną wskazaną przez
Kupującego.
5. Przyjęcie towaru na skład w przypadku umowy sprzedaży z Opcją Składu, następuje w terminie wynikającym
z tej umowy.
6. Kupującemu lub osobie trzeciej umocowanej przez Kupującego przysługuje uprawnienie do:
a) oględzin i kontroli Towaru, w tym prawo kontroli jakości Towaru przepisanego na stan Spółki, a składowanego
u Sprzedawcy,
b) pobierania próbek Towaru dla określenia jego stanu jakościowego,

c)

wykonywania innych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a) osobnego składowania Towaru różnego rodzaju i różnej jakości w wydzielonych komorach magazynu oraz do
prowadzenia odrębnej dokumentacji magazynowej dla tak wyodrębnionego Towaru, a także do nie łączenia
Towaru Kupującego z towarem innych podmiotów, w tym z towarem własnym Sprzedawcy;
b) oznaczenia miejsca przechowywania Towaru informacją, że Towar jest własnością Spółki,
c) przechowywania Towaru w warunkach odpowiadających jego specyfice, a w szczególności w warunkach
zabezpieczających przed jego kradzieżą, zniszczeniem, utratą lub pogorszeniem jakości;
d) składowania Towaru w sposób umożliwiający bezpośredni i łatwy załadunek Towaru;
e) jeżeli waga Towaru jest rozliczana według wskazań wagi Sprzedawcy, do wysyłania wag załadunkowych
najpóźniej w następnym dniu roboczym po załadunku,
f) do przesyłania podpisanych potwierdzeń stanów magazynowych na każdą prośbę Kupującego.
8. Zawierając umowę sprzedaży z Opcją Składu Sprzedawca oświadcza, że:
a) będzie składował Towar z najwyższą starannością;
b) dysponuje środkami finansowymi i zapleczem technicznym w postaci pomieszczeń o powierzchni niezbędnej
do składowania Towaru.
9. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, za prawidłowe składowanie Towaru Spółka zapłaci Sprzedawcy
ustalone w umowie sprzedaży wynagrodzenie z tytułu Opcji Składu.
10. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, wynagrodzenie z tytułu Opcji Składu stanowi iloczyn określonej
w umowie sprzedaży stawki za miesiąc składowania Towaru oraz ilości składowanego Towaru, według stanu
magazynowego średniomiesięcznego ustalanego zgodnie z ust. 11 poniżej.
11. Przez stan magazynowy średniomiesięczny rozumie się udokumentowane bez zastrzeżeń sumy ilości Towaru
obliczone na 10, 20 i ostatni dzień miesiąca podzielone przez 3. Jeżeli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej,
okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi
składowania w trakcie miesiąca kalendarzowego okres rozliczeniowy rozpoczyna się od pierwszego dnia kolejnego
miesiąca kalendarzowego.
12. Wynagrodzenie z tytułu Opcji Składu płatne jest z dołu w terminie 14 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy
prawidłowo wystawionej faktury, po uzgodnieniu przez strony rozliczenia stanu magazynowego składowanego
towaru.
13. Z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego Spółka poinformuje Sprzedawcę telefonicznie, mailowo lub w inny
dostępny sposób o terminie i harmonogramie rozpoczęcia odbiorów Towaru i o ilości Towaru, która podlegać
będzie odbiorowi w określonym terminie. Spółka może bez uzasadnienia zmienić ilość deklarowanego do odbioru
Towaru.

14. Sprzedawca wyda Towar lub jego część, wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Spółki (Awizacja), w
trybie określonym w rozdziale II ust. 6 OWZ.
15. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakichkolwiek danych z danymi zawartymi w Awizacji, Sprzedawca
jest zobowiązany nie wydawać Towaru i natychmiast skontaktować się ze Spółką na adres awizacje@cefetra.pl,
a następnie postępować według przekazanych wskazówek. W przypadku wydania przez Sprzedawcę Towaru bez
dokonania którejkolwiek z czynności wymienionych w rozdziale II ust. 6 OWZ lub pomimo stwierdzenia
jakiejkolwiek niezgodności danych, Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę z tego tytułu w pełnej
wysokości, bez względu na przyczynę uchybienia.
16. Kontrahent zobowiązany jest do:
a) wydawania Towaru w ilości uzgodnionej w umowie – Sprzedawca gwarantuje możliwości załadunkowe nie
mniejsze niż 200 MT na dobę,
b) załadunku Towaru w godzinach pracy magazynu Sprzedawcy,
c) załadunku Towaru w ciągu 2 godzin od chwili podstawienia środku transportu pod magazyn Sprzedawcy
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Spółkę określającym ilość Towaru dostarczaną w danym okresie
(dniu/tygodniu/miesiącu). W przypadku dostarczania Towaru w ilości przekraczającej ilość wskazaną w
harmonogramie, Spółka nie jest zobowiązana do odebrania Towaru oraz nie ponosi z tego tytułu dodatkowych
kosztów,
d) poinformowania Spółki o braku możliwości załadunku Towaru z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia
roboczego przed planowanym załadunkiem na adres awizacje@cefetra.pl lub/i logistyka@cefetra.pl,
e) pobierania i należytego zabezpieczenia reprezentatywnych prób towaru (o masie min. 1kg), z każdej
załadowanej jednostki transportowej oraz do niezwłocznego ich przesyłania lub udostępniania na żądanie
Spółki (do 6 miesięcy od daty załadunku).
17. W przypadku opóźnienia w załadunku Towaru, po przekroczeniu 24 godzin postoju od chwili podstawienia
środku transportu Spółka może obciążyć Sprzedawcę kwotą 250 zł netto za każdy podstawiony środek transportu.
18. W przypadku odmowy załadunku Towaru, Spółka może obciążyć Sprzedawcę kwotą 250 zł netto za każdy
podstawiony środek transportu.
19. Po wydaniu Towaru, Sprzedawca dokona pełnego rozliczenia ilościowego składowanego Towaru, przesyłając
Spółce informację o ilości Towaru, która pozostała na składzie bądź informacji o wydaniu całego Towaru.
20. Odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy sprzedaży z Opcją
Składu lub odstąpienia od tej umowy przez Sprzedawcę ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez
Sprzedawcę straty (damnum emergens). Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych Sprzedawcy w
sposób umyślny lub szkód na osobie.
VI. 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 Sprzedawcy w uzasadnionych
okolicznościach, tj. m. in. w przypadku: braku dostarczenia przez Sprzedawcę podpisanej faktury VAT RR lub
oryginału dokumentów wymienionych w ust. 1, braku dostarczenia przez Sprzedawcę dokumentów oraz braku
udzielenia informacji, o których mowa w rozdziale V ust. 3 i 12 OWZ w przypadku zawarcia umowy z Opcją Składu
lub braku dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 4 poniżej, opóźnienia Sprzedawcy w wydaniu choćby
części Towaru w stosunku do harmonogramu lub powstania wątpliwości, że Sprzedawca zrealizuje harmonogram
lub inne zawarte ze Spółką umowy, istnienia roszczeń Spółki wobec Sprzedawcy 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 Sprzedawcę 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 Sprzedawca 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 Sprzedawcy z przysługującymi jej wierzytelnościami z
wszelkich tytułów, choćby którekolwiek z nich nie były jeszcze wymagalne.
VII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Brak wydania przez Sprzedawcę 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 Sprzedawcę
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 Sprzedawcę 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. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadkach opisanych w art. 551 § 2 kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem konieczności wyznaczenia Spółce dodatkowego terminu na odbiór Towaru, który wynosić będzie 5
dni roboczych oraz w przypadku opisanym w art. 552 kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Sprzedawca, który wydał towar spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
na podstawie „Deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy” zostanie
wytypowany do audytu kontrolnego i na żądanie Kupującego nie przedłoży w terminie zakreślonym przez
Kupującego kompletu dokumentów poświadczających prawidłowość informacji zawartych w „Deklaracji” lub
przedłoży dokumenty niekompletne, Kupujący uprawniony będzie do dochodzenia od Sprzedawcy kary umownej
w wysokości stanowiącej 10% wartości kupionego od Sprzedawcy towaru. W przypadku gdy wysokość
poniesionej przez Kupującego szkody przekracza wysokość naliczonej kary umownej, Kupujący uprawniony jest
do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca ustanowi na rzecz Kupującego, o ile tak stanowi Umowa, jedno lub więcej
zabezpieczeń w postaci:
a. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b. gwarancji bankowej,
c. gwarancji ubezpieczeniowej,
d. hipoteki,
e. zastawu,
f. zastawu rejestrowego,
g. przewłaszczenia na zabezpieczenie,
h. kaucji na zabezpieczenie.
Każdorazowy sposób zabezpieczenia podlega akceptacji Kupującego. W przypadku zmniejszenia wartości
zabezpieczenia, na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany do uzupełnienia jego wartości. Dokumenty
potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zgodnego z Umową muszą zostać przekazane Kupującemu w
oryginale.
VIII. Siła wyższa i inne okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
(Uwaga: Wersja A albo B ma zastosowanie w zależności od statusu Sprzedawcy)
Wersja A – dla rolników nieprowadzących działalności gospodarczej
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
lub innej okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającej wykonanie umowy
sprzedaży w całości lub w części, Strony zwolnione zostaną z realizacji umowy sprzedaży odpowiednio w całości
lub w części.
2. Strony uznają, iż wystąpienie siły wyższej lub innej okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, powinno zostać odpowiednio wykazane. Może to nastąpić w
szczególności za pomocą następujących dokumentów:
a) w przypadku śmierci Sprzedawcy – aktem zgonu przedstawionym przez spadkobierców Sprzedawcy,
b) w przypadku długoterminowej niezdolności do wykonywania zawodu przez Sprzedawcę – dokumentami
urzędowymi wystawionymi przez właściwe jednostki ZUS lub KRUS potwierdzającymi pobieranie przez
Sprzedawcę zasiłku chorobowego przez nieprzerwany okres wynoszący co najmniej 90 dni lub przyznanie renty
rolniczej,
c) w przypadku poważnej klęski żywiołowej powodującej duże szkody w gospodarstwie rolnym Sprzedawcy –
dokumentami urzędowym wystawionymi przez właściwe organy administracji potwierdzającymi wprowadzenie
stanu klęski żywiołowej na obszarze prowadzenia działalności przez Sprzedawcę powodującej duże szkody w
gospodarstwie rolnym Sprzedawcy lub protokołami właściwych komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie
spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub protokołami oszacowania szkód w uprawach rolnych
sporządzonymi przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia, lub każdym innym
dokumentem, który potwierdza wystąpienie poważnej klęski żywiołowej powodującej duże szkody w
gospodarstwie rolnym Sprzedawcy; ocena braku możliwości wykonania umowy sprzedaży w całości lub w części,
powinna być w tym przypadku dokonana proporcjonalnie do poziomu strat oszacowanych w stosunku do średniej
ilości produktu rolnego będącego przedmiotem umowy sprzedaży, sprzedanego przez Sprzedawcę w ciągu dwóch
ostatnich lat,

d) w przypadku choroby roślin dotykającej całe uprawy lub część upraw Sprzedawcy – dokumentami urzędowymi
wystawionymi przez właściwe jednostki Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa poświadczającymi
występowanie chorób roślin w przedsiębiorstwie Sprzedawcy, które to choroby doprowadziły do: (1) całkowitego
lub częściowego 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, lub protokołami oszacowania szkód w uprawach rolnych
sporządzonymi przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia; ocena braku możliwości
wykonania umowy sprzedaży w całości lub w części, powinna być w tym przypadku dokonana proporcjonalnie do
stopnia zniszczenia upraw lub zakresu urzędowego zakazu wprowadzenia uprawianych roślin na rynek
żywności/pasz;
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 wystąpienie siły wyższej lub innej okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, powinna poinformować drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 7 dni od chwili uzyskania dokumentów potwierdzających jej wystąpienie. Jeżeli udzielenie informacji nie
może zostać dokonane w powyższym terminie z powodu nagłej i nieuniknionej przeszkody (jak w szczególności
pożar, powódź, przerwy w dostawie prądu lub usług telekomunikacyjnych), na którą strona nie miała wpływu,
termin ten zostanie zawieszony na czas trwania przeszkody.
4. W przypadku zwolnienia Stron z realizacji umowy sprzedaży w całości lub w części, Sprzedawca zobowiązany
jest zwrócić otrzymane od Spółki świadczenia, w tym zaliczki odpowiednio w całości lub w części, w jakiej umowa
nie może być dalej wykonywana.
Wersja B - dla spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników
prowadzących działalność gospodarczą
1. W przypadku wystąpienia w trakcie okresu obowiązywania umowy sprzedaży siły wyższej, lub innej
okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającej wykonanie umowy
sprzedaży w całości lub w części, Strony zwolnione zostaną z realizacji umowy sprzedaży odpowiednio w całości
lub w części.
2. Strony uznają, iż wystąpienie siły wyższej lub innej okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, powinno zostać odpowiednio wykazane, w szczególności za pomocą dokumentów
potwierdzających jej wystąpienie.
3. Strona chcąca powołać się na wystąpienie siły wyższej lub innej okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności powinna poinformować drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 7 dni od chwili uzyskania dokumentów potwierdzających jej wystąpienie. Jeżeli udzielenie informacji nie
może zostać dokonane w powyższym terminie z powodu nagłej i nieuniknionej przeszkody (jak w szczególności
pożar, powódź, przerwy w dostawie prądu lub usług telekomunikacyjnych), na którą strona nie miała wpływu,
termin ten zostanie zawieszony na czas trwania przeszkody.
4. W przypadku zwolnienia Stron z realizacji umowy sprzedaży w całości lub w części, Sprzedawca zobowiązany
jest zwrócić otrzymane od Spółki świadczenia, w tym zaliczki odpowiednio w całości lub w części, w jakiej umowa
nie może być dalej wykonywana.
IX. Dane osobowe
1.Spółka i Sprzedawca udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe współpracowników i pracowników
wyznaczonych przez nich do realizacji umowy sprzedaży, w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego,
numeru telefonu oraz adresu email.
2. Stosownie do rozdziału II ust. 4 zd. 1 OWZ, przed dostawą towaru Sprzedawca winien zaawizować Towar z
wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym w systemie Operatus bądź przesłać awizację na adres e-mail:
awizacje@cefetra.pl z podaniem nru umowy, ilości Towaru, danych personalnych kierowcy tj. imię i nazwisko,
numer telefonu służbowego, seria i numer dowodu osobistego.
3. Z chwilą otrzymania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej Spółka i Sprzedawca staną się
indywidualnymi administratorami w stosunku do udostępnionych im danych oraz zobowiązują się do ich
przetwarzania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług transportu oraz przy zastosowaniu
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania swoich pracowników i współpracowników, w tym
kierowców, których dane osobowe zostaną udostępnione Spółce w celu realizacji usługi transportu, z klauzulą
informacyjną dotycząca przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, dostępną od dnia 25 maja 2018 r. na
stronie internetowej www.cefetra.pl w zakładce Dla Klientów, Klauzula Informacyjna RODO.
5. W przypadku takiej woli Sprzedawcy, Spółka także umożliwi osobom, których dane mu udostępniła zgodnie z
ust. 1 powyżej., zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez
Sprzedawcę, jeżeli jej treść zostanie uprzednio przekazana Spółce w formie elektronicznej.

6. W przypadku, gdy zgodnie z umową Towar ma zostać wydawany w magazynie Sprzedawcy, Spółka w celu
realizacji umowy sprzedaży udostępni wskazane przez Sprzedawcę dane adresowe oraz numer telefonu
podmiotom, którym zleciła usługi przewozu Towaru.
7. Z chwilą przekazania Sprzedawcy Awizacji zgodnie z rozdziałem II ust. 6 OWZ, Spółka na podstawie art. 28
RODO powierza Sprzedawcy dane kierowców zawarte w Awizacji, tj. imię, nazwisko, numer telefonu służbowego
oraz serię i numeru dowodu osobistego (dalej: Dane osobowe), w celu wykonania umowy sprzedaży i w ramach
wynagrodzenia w niej określonego oraz przez czas jej obowiązywania.
8. Sprzedawca upoważniony do wykonywania następujących operacji na otrzymanych Danych osobowych w
miejscu jego siedziby lub w magazynie Sprzedawcy wskazanego w celu realizacji umowy sprzedaży na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej: utrwalanie, przeglądanie, przechowywanie.
9. Sprzedawca jest zobowiązany do:
a) przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółki,
b) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich
w tajemnicy;
c) przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych i przez cały okres w którym są przetwarzane Dane
osobowe wdrożyć i utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie Danych
osobowych spełniało wymogi obowiązujących przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w
tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania biorąc pod uwagę charakter
przetwarzania,
d) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości do wspierania Spółki poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane
osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagania Spółce wywiązać się
z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
f) po wykonaniu umowy sprzedaży do usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych osobowych
i
udokumentowania tego faktu oświadczeniem, które zostanie przekazane Spółce w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od wystosowania takiego żądania przez Spółkę,
g) udostępnienia Spółce wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych
w niniejszym ustępie oraz do umożliwienia Spółce lub audytorowi upoważnionemu przez Spółkę przeprowadzanie
audytów, w tym inspekcji, i przyczynienia się do nich.
h) niezwłocznego poinformowania Spółki, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO
lub innych przepisów w zakresie Danych osobowych.
i) nie korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej zgody Spółki.
10. Jeżeli Sprzedawca naruszy postanowienia ust. 5-7 powyżej przy określaniu celów i sposobów przetwarzania,
uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.
11. Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania Danych
osobowych stwierdzą, że Sprzedawca nie przestrzega tych zasad,
b) Spółka stwierdzi, że Sprzedawca nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych.
X. 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 Sprzedawcę w umowie, co może wpłynąć
na wysokość kosztów, którymi zostanie obciążony Sprzedawca w przypadku wad jakościowych Towaru.
Sprzedawca 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. Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu zapłaty ceny
za Towar, ani żadnej innej wierzytelności powstałej wobec Kupującego w związku z zawarciem lub wykonaniem
umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania jakiejkolwiek części obowiązków wynikających z umowy sprzedaży
do wykonania osobom trzecim, bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami poddane zostają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Spółki.
6. Sprzedawca może dokonać zmiany treści Załącznika nr 1. Aktualne brzmienie Załącznika nr 1 dostępne jest
każdorazowo na stronie internetowej Kupującego.
7. 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.
8. CEFETRA Polska Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały
lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.).

