
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW HUTNICZYCH W COGNOR SA  
(v_001)  (OWS) 

ZAWARCIE UMOWY 
1. Przed zawarciem umowy Cognor SA (KRS 0000211496) (Cognor) oraz Kontrahent mogą przesyłać wzajemnie 

różne dokumenty, w tym Zapytania ofertowe, oferty, zamówienia i inne pisma, a także prowadzić negocjacje lub 
rozmowy w różnych formach. Żadna z tych czynności, zarówno z osobna, jak i łącznie nie stanowi umowy stron, 
a wyłącznie niewiążące ustalenia wstępne, informacje itp.  

2. Cognor nie potwierdza jakichkolwiek elementów umowy w szczególności, w sposób dorozumiany, pośredni, 
milczący, konkludentny itp. 

3. Za niewiążące Cognor uważa się w szczególności zawarte w zamówieniu lub pochodzące od Kontrahenta 
dodatkowe klauzule, zastrzeżenia, ogólne warunki zakupu, regulaminy zakupu lub inne podobne postanowienia, 
niezależnie od ich nazwy.  

4. Za niewiążące Cognor uważa się również zastrzeżenia Kontrahenta, że zamówienie może być przyjęte jedynie 
bez zastrzeżeń, albo że brak odpowiedzi w określonym terminie oznaczać będzie przyjęcie zamówienia, 
względnie, że przystąpienie do wykonania umowy w jakimkolwiek zakresie lub przyjęcie choćby części zapłaty 
będzie oznaczać przyjęcie zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie na warunkach podpisanego 
obustronnie w terminie ważności, dokumentu Potwierdzenia Zamówienia 

5. Termin ważności Potwierdzenia Zamówienia (oferty) wynika z jego treści. Potwierdzenie Zamówienia jako 
pierwszy przesyła Cognor. Kontrahent w terminie ważności winien doręczyć podpisany dokument do Cognor 
(bez zastrzeżeń). W razie uchybienia terminowi, albo zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń umowa nie jest 
zawarta, a procedura Potwierdzenia Zamówienia powinna być ponowiona.  

JAKOŚĆ TOWARU 
6. Towar (wyroby hutnicze wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia) będzie spełniał warunki jakościowe 

wynikające z następujących norm technicznych wskazanych Potwierdzeniu Zamówienia (oraz atestach). Wraz z 
Towarem Cognor przekaże odpowiedni atest. Kontrahent nie ma prawa odmawiać wykonania umowy (w 
szczególności płatności) z powodu braku jakiegokolwiek dokumentu, ale może domagać się jego wydania lub 
ponownego wydania jego odpisu.  

7. W przypadku Towaru niepełnowartościowego Cognor nie gwarantuje, że będzie on spełniał jakiekolwiek 
parametry lub normy techniczne. Kontrahent ma prawo przed zawarciem umowy dokonać oględzin takiego 
Towaru, ale sprzedaż i wydanie następuje „w stanie w jakim Towar się znajduje w chwili Załadunku”. Cognor nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość Towaru niepełnowartościowego, w tym w szczególności 
odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Dla towaru 
niepełnowartościowego atestu nie wydaje się.  

8. Cognor w żadnym wypadku nie odpowiada za przydatność Towaru do celu, dla którego jest on nabywany. 
Cognor ponosi wyłącznie odpowiedzialność za parametry techniczne opisane w normie technicznej lub/i ateście. 

ODBIÓR TOWARU (WARUNKI ZAŁADUNKU) 
9. Odbiory są wykonywane na bazie CPT (najczęściej) lub FCA (symbole według najnowszej wersji Incoterms - 

obecnie Incoterms 2020), z ewentualnymi zastrzeżeniami wynikającymi z Potwierdzenia Zamówienia oraz 
niniejszych OWS. Odbiór (dostawa) następuje z chwilą Załadunku Towaru na środek transportu (wykonanie 
umowy). Potwierdzeniem powyższego jest dokumentacja magazynowa i przewozowa.  

10. Z chwilą Załadunku przechodzą na Kontrahenta wszelkie ryzyka oraz własność Towaru. Z chwilą Załadunku 
Towar zostanie zafakturowany. W celu usunięcia wątpliwości potwierdza się, że realne/faktyczne/fizyczne 
objęcie Towaru w posiadanie przez Kontrahenta (od przewoźnika) następuje już po wykonaniu umowy przez 
Cognor (po Załadunku). 
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11. Warunkiem Załadunku jest uprzednie uiszczenie przedpłaty lub istnienie limitu ubezpieczeniowego 
pokrywającego ryzyko braku zapłaty za Towaru (w chwili, w której Towar jest załadowywany). Cognor ma 
prawo odmówić Załadunku w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Kontrahent bierze pod uwagę, że 
Cognor nie ma wpływu na ustanowienie, zwiększenie, zmniejszenie lub uchylenie odpowiedniego limitu 
ubezpieczeniowego. Kontrahent ma obowiązek usunąć powyższe przeszkody (spełnić warunki Załadunku) 
poprzez niezwłoczne uiszczenie przedpłaty lub ewentualne doprowadzenie do powstania odpowiednich limitów 
(np. spłatę poprzednich zobowiązań). Posiadanie innych zabezpieczeń nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku 
uiszczenia przedpłaty, jeżeli mimo ich istnienia Cognor odmawia Załadunku. Z chwilą zawarcia umowy 
Kontrahent akceptuje ewentualność polegającą na konieczności uiszczenia przedpłaty, a także potwierdza, że 
będzie miał gotowość do jej terminowego uiszczenia (tak, by Załadunki były realizowane również terminowo).  

PORZUCENIE TOWARU 
12. Odmowa rozładunku po dowiezieniu Towaru przez przewoźnika (CPT) jest niedopuszczalna i stanowi 

Porzucenie Towaru przez Kontrahenta (załadowanego, więc jego własnego). Cognor nie ponosi 
odpowiedzialności za losy Porzuconego Towaru, w tym za działania przewoźnika. Cognor może mieć względem 
przewoźnika obowiązek zwrotnego przyjęcia Porzuconego Towaru lub udzielenia wsparcia w wyładowaniu 
Towaru u osób trzecich. Niezależnie od tego, czy Porzucony Towar będzie wyładowany z powrotem w 
magazynach Cognor, czy u osoby trzeciej, będzie on składowany na koszt i ryzyko Kontrahenta. W tym celu 
tworzy się Magazyn Awaryjny, który stanowi wydzielone miejsce na hali magazynowej lub placu. Składowanie 
odbywa się w dowolnych warunkach (nie udziela się w tym zakresie żadnych gwarancji). Porzucony Towar 
stanowi nadal własność Kontrahenta (faktury nie będą korygowane). Porzucenie Towaru powoduje, że roszczenia 
o zapłatę za ten Towar stają się natychmiast wymagalne. Kontrahent ma obowiązek natychmiastowego odbioru 
(realnego/faktycznego/fizycznego) Porzuconego Towaru na własny koszt.  

13. Za Porzucenie Towaru (niezaładowanego) uważa się także sytuację, w której Kontrahent nie zgłasza się po Towar 
w Terminie Odbioru (FCA) albo pisemnie i wyraźnie zapowiada, że Towaru nie rozładuje (CPT). W tych 
przypadkach Cognor może wyodrębnić Porzucony Towar, dokonać jego Załadunku na wewnętrzne lub obce 
środki transportu, oraz złożyć go na Magazyn Awaryjny własny lub obcy. Dokonanie tych czynności jest 
równoznaczne z wykonaniem dostawy/odbioru (Załadunkiem). Kontrahent nabywa własność tak Porzuconego 
Towaru, a Towar ten zostanie zafakturowany. Pozostałe postanowienia dotyczące Załadunku oraz Magazynu 
Awaryjnego stosuje się odpowiednio.  

TERMINOWOŚĆ ODBIORÓW 
14. Z uwagi na ograniczenia logistyczne, Załadunki (dostawy/odbiory) powinny być realizowane sukcesywnie 

(partiami) w dostawach pełnosamochodowych.  
15. Kontrahent ma obowiązek w odpowiednim czasie przed Terminem Odbioru sukcesywnie uiszczać wszelkie 

niezbędne przedpłaty, tak by najpóźniej w Terminie Odbioru nastąpił Załadunek ostatniej partii Towaru. W 
przeciwnym wypadku najpóźniej z upływem Terminu Odbioru Kontrahent pozostaje w zwłoce z odbiorem.  

16. Cognor gwarantuje, że w odpowiednim czasie przed Terminem Odbioru Towar zostanie wyprodukowany i będzie 
gotowy do Załadunku. Kontrahent nie ma prawa zarzucać Cognor zwłoki w powyższym zakresie, jeżeli sam we 
właściwym czasie nie uiścił przedpłat (a nie posiada on limitów ubezpieczeniowych). Cognor zobowiązuje się 
dokonywać Załadunków sukcesywnie, w miarę uiszczanych przedpłat. Cognor pozostaje w zwłoce z 
Załadunkiem (dostawą) tylko wówczas, gdy pomimo udzielenia przedpłaty (otwarcia limitu) nie dokonał on 
wszystkich brakujących Załadunków w terminie 14 dni od dnia zapłaty, a w przypadku dostaw szczególnie 
dużych, w terminie odpowiednio dłuższym. Domniemywa się, że Kontrahent pozostaje w zwłoce, o ile Termin 
Odbioru upłynął, a całość Towaru nie została Załadowana. Ciężar dowodu okoliczności przeciwnej spoczywa na 
Kontrahencie. 

17. Cognor ma prawo jednostronnie przesunąć Termin Odbioru, o nie więcej niż 30 dni, w przypadku 
nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zdarzeń mających charakter Siły Wyższej, o ile zdarzenia te wpłynęły na 



możliwości produkcyjne Cognor, w tym w szczególności katastrofy, pożary, powodzie, ograniczenia władz, 
ograniczenia transportowe, awarie linii produkcyjnych, przerwy w dostawach niezbędnych mediów lub towarów 
i inne podobne. Tego typu przesunięcia nie stanowią zwłoki Cognor. Jeżeli pomimo przesunięcia terminu stan 
Siły Wyższej nie ustępuje, wówczas Cognor ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności.  

18. W razie zwłoki w odbiorze Cognor przysługują przewidziane prawem uprawnienia (żądanie wykonania, 
odstąpienie, prawo przechowania towaru, prawo sprzedaży na rachunek kontrahenta itp). W przypadku 
Porzucenia Towaru Cognor, niezależnie od innych uprawnień, posiada również prawo do sprzedaży Towaru na 
rachunek Kontrahenta (art. 551 KC stosuje się odpowiednio).  

19. Cognor nie ma obowiązku wykonywania swoich podstawowych zobowiązań przed uiszczeniem przedpłaty (w 
razie braku limitu ubezpieczeniowego). W celu usunięcia wątpliwości Cognor ma prawo dochodzić przedpłaty 
przed sądem, pomimo braku wykonania własnych zobowiązań niepieniężnych. W tym celu Cognor wzywa 
Kontrahenta do uiszczenia przedpłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia wysłania wezwania.  

20. Cognor ma prawo (ale nie ma obowiązku) dokonać jednostronnej zmiany bazy z CPT na FCA (bez zmiany ceny 
Towaru), albo zmiany bazy z FCA na CPT (z naliczeniem kosztów transportu) w przypadku, gdy Kontrahent 
utrudnia lub uniemożliwia logistykę Towaru. Powyższe uprawnienie do zmiany bazy przysługuje także w 
przypadku, gdy Kontrahent pozostaje w zwłoce z odbiorem. 

21. W razie zwłoki w odbiorze Towaru (niezafakturowanego) Kontrahentowi będzie naliczana Opłata Magazynowa 
w wysokości 60,00 PLN netto za 1 Mg Towaru za miesiąc. Opłata będzie naliczana od dnia następnego po 
Terminie Odbioru.  

22. W razie złożenia Porzuconego Towaru (zafakturowany) na Magazynie Awaryjnym u osoby trzeciej, Kontrahent 
pokryje wszelkie rzeczywiste koszty z tego tytułu, w tym koszty transportu, koszty przechowania, koszty 
załadunków, rozładunków itp. - wg faktur wystawionych przez osobę trzecią. Dodatkowo Kontrahent zapłaci 
opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tych faktur. 

23. W razie złożenia Porzuconego Towaru (zafakturowany) na Magazynie Awaryjnym należącym do Cognor, 
Kontrahent pokryje wszelkie rzeczywiste koszty z tego tytułu, w tym koszty transportu, koszty przechowania 
według stawki 120 PLN netto za 1 Mg Towaru za miesiąc, koszty załadunkowe według stawki 50 PLN netto za 
Załadunek (rozładunek) jednego samochodu (ok. 24 Mg). 

24. Odrębną umową strony mogą ustalić, że Cognor będzie przechowywał Towar dla Kontrahenta przez czas 
oznaczony. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
25. Jeżeli w umowie (Potwierdzeniu Zamówienia) nie wskazano inaczej, wówczas dostawy są realizowane na terenie 

Polski. Dla CPT dostawy będą realizowane do siedziby Kontrahenta lub/i na inne znane Cognor magazyny 
Kontrahenta (według wyboru Cognor), chyba że w Potwierdzeniu Zamówienia wskazano inaczej.  

26. Kontrahent ma prawo złożyć reklamację. Cognor zobowiązuje się w odpowiednim czasie (stosownie do 
okoliczności) ustosunkować do reklamacji. Cognor zaproponuje sposób oraz terminy rozpoznania reklamacji, a 
strony w dobrej wierze będą współpracować w tym zakresie. Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie 
uprawnia do wstrzymania jakichkolwiek płatności przez Kontrahenta. W razie uznania reklamacji ewentualne 
rozliczenia w tym zakresie nastąpią odrębnie.  

27. Reklamacja ilościowa oraz reklamacja wad jakościowych jawnych (możliwych do stwierdzenia przy odbiorze) 
jest dopuszczalna, o ile została zgłoszona natychmiast przy odbiorze. Kontrahent nie ma prawa wywodzenia 
jakichkolwiek roszczeń jeżeli powyższa reklamacja została złożona po terminie. 

28. Reklamacja wad jakościowych ukrytych (wynikających ze struktury fizyko-chemicznej Towaru) jest 
dopuszczalna, o ile została zgłoszona w terminie 180 dni od dnia wydania Towaru. Kontrahent nie ma prawa 
wywodzenia jakichkolwiek roszczeń jeżeli powyższa reklamacja została złożona po terminie. 

29. Cognor ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a 
także szkody deliktowe na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym w szczególności odpowiedzialność za 



jakość towaru. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości pięciokrotności ceny 
zakwestionowanego Towaru netto. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści oraz odpowiedzialność 
wynikającą z rękojmi. Wyłączenie nie dotyczy rękojmi za wady prawne Towaru. 

30. Kontrahent nie ma prawa potrącania własnych wierzytelności z wierzytelnościami Cognor wynikającymi z 
niniejszego Potwierdzenia Zamówienia. Kontrahent nie ma również prawa przelewania praw/wierzytelności  
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

31. Jeżeli strony łączą jakiekolwiek umowy o charakterze umów współpracy, umów ramowych itp. (Umowy 
Dotychczasowe), wówczas do sprzedaży Towaru stosuje się w pierwszej kolejności zapisy niniejszych OWU oraz 
Potwierdzeń Zamówień. Jednakże w przypadku, gdy łączące strony umowy zabezpieczające lub inna tego typu 
dokumentacja (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje 
ubezpieczeniowe itp.) odnoszą się do jakichkolwiek Umów Dotychczasowych, zabezpieczających wierzytelności 
powstałe na ich podstawie, wówczas do sprzedaży Towaru stosuje się w pierwszej kolejności zapisy Umów 
Dotychczasowych (niezależnie od treści Potwierdzenia Zamówienia). Celem jest zawsze sprzedaż w ramach 
zabezpieczeń, a nie poza nimi. 

32. Cognor ma prawo dokonywania fakturowania Towaru przez dowolny oddział własnej spółki. Kontrahent nie ma 
prawa zgłaszać w tym zakresie jakichkolwiek zarzutów.   

33. Do niniejszej umowy stosuje się prawo polskie, w tym w szczególności kodeks cywilny. 
34. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów będzie sąd powszechny rzeczowo właściwy dla miasta Katowice. 
35. Cognor oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w Cognor SA (OWS) wchodzą w życie w dniu 19.07.2022  r.  
Zmiany OWS nie będą miały wpływu na zamówienia potwierdzone przed ich datą wejścia w życie.  
Zmiany OWU mogą być dokonane wyłącznie przez Zarząd COGNOR SA, Wyłącza się prawo do dokonywania tych 
zmian przez pełnomocników lub prokurentów.  

Podpisy: 
W imieniu COGNOR SA: 

Przemysław Sztuczkowski (Prezes Zarządu) 

Przemysław Grzesiak (Wiceprezes Zarządu) 

Krzysztof Zoła (Członek Zarządu) 

Dominik Barszcz (Członek Zarządu) 


		2022-07-19T11:13:15+0200


	

		2022-07-19T11:19:22+0200


	

		2022-07-19T12:49:47+0200


	

		2022-07-19T13:05:10+0200
	Krzysztof Zoła


		2022-07-19T13:07:43+0200




