
UMOWA DOSTAWY TOWARÓW

Zawarta w dniu …................................ w Suszcu pomiędzy:

TRADE4U Sp. z o.o. w Suszcu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000551546, NIP: 6381812116, REGON: 361257009, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Łukasza 

Malcharka

zwany dalej Odbiorcą/Dostawcą

a

………………….…….., z siedzibą w ……………………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy w ………………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS ………………, NIP: ……………………... Wysokość kapitału zakładowego: ……………………….

złotych (w całości opłacony), reprezentowaną przez Pana …………………………. - Prezesa Zarządu

zwaną dalej Dostawcą/Odbiorcą

§ 1

Przedmiot umowy

Umowa określa warunki, na jakich będą zawierane poszczególne umowy sprzedaży pomiędzy Dostawcą i

Odbiorcą  towarów , przez Dostawcę i Odbiorcę w zamówieniu.

§ 2

Oświadczenia Dostawcy

Dostawca oświadcza, że:

1. Dostawcy przysługuje prawo własności dostarczanych towarów, prawo to nie jest w żaden sposób ob-

ciążone i nie ma żadnych ograniczeń w dysponowaniu tymi towarami.

2. Sprzedaż przez Dostawcę towarów nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw au-

torskich oraz praw własności przemysłowej.

3. Dostarczane przez Dostawcę towary będą posiadały instrukcje obsługi,  kartę gwarancyjną oraz będą

spełniały wymagania prawa unijnego, w szczególności w zakresie oznaczeń (w tym oznaczenie produ-

centa i importera, nazwę towaru i energochłonność, w języku polskim (lub innym ustalonym przez stro-

ny) oraz będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów odnośnie opakowań oraz dopuszczenia

towaru do obrotu, jak deklaracje zgodności, CE (np. określone w Ustawie z dnia 30.08.2002r. o syste-

mie oceny zgodności oraz w Ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów).

4. Dostarczane przez Dostawcę towary są fabrycznie nowe, nieużywane, nie posiadają blokad regional-

nych oraz posiadają nienaruszone zabezpieczenia producenta, w szczególności folie ochronne i plomby

gwarancyjne. Dostarczane towary objęte są gwarancją producenta i nie istnieją żadne ograniczenia w

zakresie korzystania z praw przysługujących z gwarancji (np. terytorialne, podmiotowe). Jeżeli oferowa-
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ny przez Dostawcę towar posiada blokady regionalne lub ograniczenia w zakresie korzystania z gwaran-

cji, Dostawca zobowiązany jest poinformować o tym Odbiorcę przed złożeniem przez niego zamówienia.

Jeżeli dostarczony towar nie odpowiada zapewnieniom opisanym w niniejszym punkcie lub Dostawca

nie poinformował Odbiorcy o blokadach regionalnych zamawianego towaru, Odbiorca ma prawo zwrócić

całość towaru z danego zamówienia. W ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Odbiorcę takiego żądania, Do-

stawca wystawi stosowną fakturę korygującą i niezwłocznie, nie później niż 7 dni po wystawieniu faktury

korygującej, zwróci Odbiorcy wszystkie kwoty zapłacone przez niego z tytułu dostarczenia tego towaru.

5. Strony mogą ustalić dodatkowe warunki, jakie powinien spełniać towar lub dodatkowe warunki w zakre-

sie serwisu towaru, na etapie składania zamówienia. 

6. Oświadczenie Dostawcy stanowiące integralny załącznik do niniejszej umowy zawiera informacje 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych 

spoczywa wyłącznie na Dostawcy. 

§ 3

Zamówienia

1. Dostawa towaru będzie odbywać się na podstawie zamówienia złożonego pisemnie, faksem, pocztą

elektroniczną oraz za pośrednictwem komunikatorów skype, gadu-gadu. 

2. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z terminem jego realizacji niezwłocznie po

jego otrzymaniu, nie później niż następnego dnia roboczego. Potwierdzenie zostanie przez Dostawcę

przesłane poczta elektroniczną na adres Odbiorcy.

3. W przypadku braku potwierdzenia realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 2 zamówienie tra-

ci ważność.

4. Dostawca zobowiązany jest zrealizować potwierdzone zamówienie zgodnie z jego treścią.

5. W przypadku nieterminowej dostawy Odbiorcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy dostarczo-

nej po terminie. 

6. W przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Dostawcy, otwarcia likwidacji Dostawcy lub za-

przestania przez dostawcę produkcji towarów dostarczanych na podstawie niniejszej umowy lub poja-

wienia się na rynku wiarygodnej informacji zapowiadającej jedno z w/w zdarzeń, Odbiorcy przysługuje

prawo odwołania wszystkich zamówień złożonych do Dostawcy.

§ 4

Dostawa towaru

1. Dostawy będą odbywały się transportem Dostawcy i na jego koszt. Dostawca ponosi ryzyko 

przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru do chwili odbioru dostawy przez Odbiorcę.

2. Towar będzie dostarczany do miejsca wskazanego w zamówieniu. Miejsce to Strony uznają za miejsce

wykonania umowy sprzedaży towaru. 

3. Wyłącznym dowodem realizacji dostawy jest potwierdzenie dokonane przez Odbiorcę na liście przewo-

zowym.

4. Odbiorca potwierdza jedynie ilość dostarczonych opakowań (także opakowań zbiorczych) oraz wskazu-

je ewentualne widoczne uszkodzenia zewnętrzne tych opakowań.

5. Odbiorca nie ma obowiązku otwierania opakowań i sprawdzania zawartości opakowań.
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6. Odbiorca może odmówić przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania.

§ 5

Zapłata za towar

1. Odbiorca będzie realizował płatność za dostarczony przez Dostawcę towar w kwocie wskazanej w za-

mówieniu wyłącznie za pośrednictwem przekazów bankowych na wskazany przez Dostawcę w § 5 pkt 3

niniejszej umowy numer rachunku bankowego po dokonaniu dostawy na wskazany adres.

2. Strony zgodnie ustalają, iż płatność za dostarczony przez Dostawcę towar nastąpi w terminie nie krót-

szym niż 3 dni od daty dostawy towaru do Odbiorcy, zaś w późniejszym czasie Strony zobowiązują się

wydłużyć tenże termin.

3. Zapłata, w której mowa powyżej będzie następowała na rachunek bankowy Dostawcy o numerze:

........................................................................................................................................................... 

4. Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona przez Dostawcę i doręczona Odbiorcy faktura. Odbior-

ca wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004

roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.). Szczegóły dotyczące przesyłania faktur w

formie elektronicznej Strony ustalą w odrębnym dokumencie. 

§ 6

Ceny

1. Dostawca zobowiązuje się na bieżąco informować Odbiorcę o cenach towarów.

2. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 7

Znaki towarowe

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Dostawca wyraża zgodę na używanie przez Odbiorcę, dla

celów marketingowych i reklamowych, znaków towarowych, którymi oznaczone są towary dostarczane

Odbiorcy.

§ 8

Poufność

1. Informacje przekazane Odbiorcy w trakcie obowiązywania Umowy, a w szczególności informacje han-

dlowe, informacje dotyczące zastosowanych rabatów, terminów płatności i dodatkowych ustaleń handlo-

wych są  traktowane jako poufne. Odbiorca zobowiązuje się zachować je w tajemnicy przez czas trwa-

nia niniejszej umowy jak i okres 2 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Informacje rynkowe dotyczące Odbiorcy, sprzedaży towarów przez Odbiorcę a w szczególności aktual-

na lista zaopatrywanych przez Odbiorcę odbiorców oraz informacje na temat organizacji Odbiorcy w

trakcie obowiązywania niniejszej Umowy są traktowane przez Odbiorcę jako poufne. Dostawca zobo-

wiązuje się zachować je w tajemnicy przez czas trwania niniejszej umowy,  jak i okres 2 lat po jej roz-

wiązaniu lub wygaśnięciu.
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§ 9

Wypowiedzenie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowie-

dzenia.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

rażącego naruszenia warunków umowy i niezaprzestania naruszeń pomimo pisemnego wezwania i

wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu.

§ 10

Postanowienia końcowe

3. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

4. Adresem dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron będzie adres ich siedziby wskazany w

Umowie. W razie zmiany siedziby lub adresu do korespondencji, każda ze Stron zobowiązuje się

niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę w formie listu poleconego. W razie uchybienia temu

obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie uwa-

żana za skutecznie doręczoną.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

6. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

7. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla sie-

dziby Odbiorcy sądu powszechnego.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi

przepisami prawa pozostałe postanowienia umowy zachowują ważność. W sprawach nie

uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA                                                             ODBIORCA
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