
 
 Umowa Handlowa Nr ........................  

  
Zawarta w dniu .......................................... pomiędzy “Magno” Sabina Nowacka, z siedzibą pod adresem,     
Ostrzyce 76, 66-132 Trebiechów, Woj. Lubuskie  
reprezentowaną przez Roberta Nowackiego – zwaną dalej DOSTAWCĄ, a   
  
  
  
  
.   
  
  
  

reprezentowaną przez:   
......................................................................   
  
......................................................................   

  
prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, zwaną dalej PARTNEREM.  
   

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  
  

Umowa określa ogólne warunki sprzedaży produktów z aktualnej oferty handlowej DOSTAWCY.  
  

§ 2. ZAMÓWIENIA  
  

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez PARTNERA. 
Zamówienie może być dokonane pisemnie, faksem, lub emailem.   

2. Umowa sprzedaży zamówionego przez PARTNERA produktu dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia 
przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury na zamawiane produkty.   

3. Potwierdzenie przyjęcia przez DOSTAWCĘ zamówienia może być dokonane faksem, przez wystawienie 
faktury lub w formie elektronicznej.   

4. DOSTAWCA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.  
5. Nieodebranie przez PARTNERA zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ 

stosownego odszkodowania oraz rozwiązania niniejszej umowy.   
6. DOSTAWCY przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.   

  
.   

§ 3. ROZLICZENIA  
  

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru, a w 
przypadku płatności przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek 
DOSTAWCY.   

2. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku 
bankowego DOSTAWCY.   
PARTNER zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy   
sprzedaży z odroczonym terminem płatności.   

3. DOSTAWCA ma prawo wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie 
skierowanym do PARTNERA. Miejsce wskazane w w/w piśmie jest miejscem wykonania umowy.   

4. Jeżeli płatności (również częściowe) nie są dokonane na czas i PARTNER nie wywiązuje się ze swoich 
zobowiązań finansowych, DOSTAWCA może wstrzymać realizacje dalszych dostaw do czasu zapłaty 
zaległości.  

5. DOSTAWCA  może wymagać za każdym razem przedpłaty lub zabezpieczenia przyszłych płatności 
PARTNERA.  

6. PARTNER nie ma prawa do zaniechania płatności wobec DOSTAWCY za wykonane dostawy, bez względu na 
jakiekolwiek okoliczności, które wystąpiły po dostawie.   



 
§ 4. GWARANCJA  

  
DOSTAWCA udziela 5 lat gwarancji wg poniższych warunków od daty sprzedaży i obowiązuje na terenie RP:   
  

1. DOSTAWCA nie odpowiada za źle działający dach w przypadku niepoprawnego montażu dokonywanego przez 
PARTNERA lub Nabywcę.   
DOSTAWCA odpowiada z tytułu gwarancji do wysokości kwoty zakupionego dachu ( bez wartości montażu). 
Prawa gwarancyjne nabyte są po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz dostawcy.  

2. Gwarancją objęte są zamontowane szyby zespolone, która obejmuje ich przejrzystość i hermetyczność 
przestrzeń międzyszybową. Kontrolę i ocenę przejrzystości wykonuje się wg. Kryteriów Technicznych 
Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.  

3. Gwarancja na szyby nie obejmuje szczególnych właściwości szyb takich jak objawy interferencyjne, wklęsłość i 
wypukłość szkła, kondensacja pary wodnej, odchylenia barwy, pęknięcie szkła, zwilżalność lub anizotropia 
szkła hartowanego.   

4. DOSTAWCA zapewnia bezpłatne usunięcie wad ukrytych. Usunięcie wad dachu nastąpi w możliwie krótkim 
terminie, niemniej nie przekroczy on 30 dni roboczych od daty potwierdzenia zasadności reklamacji. 
PARTNER zobowiązany jest umożliwić DOSTAWCY sprawdzenie i usunięcie przyczyn zgłoszonej 
reklamacji. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych może ulec opóźnieniu z przyczyn niezależnych od 
DOSTAWACY.   

5. DOSTAWCA zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji za wady spowodowane przez 
użytkownika, tj. wskutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, trwałych zabrudzeń lub, gdy zastosowanie 
wyrobu jest niezgodne z przeznaczeniem.   

6. DOSTAWCA zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji za szkody spowodowane przez 
ekstremalne warunki pogodowe (huragany, ulewne deszcze, silne mrozy) gdzie zostały przekroczone 
parametry graniczne odporności na warunki klimatyczne zawarte w Aprobacie Technicznej i deklarowane 
przez DOSTAWCY.   

7. PARTNER zobowiązany jest, do ilościowego i jakościowego odbioru nowo zakupionych wyrobów w zakresie 
wad jawnych (usunięcie folii), które nie mogą być podstawą do reklamacji po montażu dachu. Za wady jawne 
uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzeń mechanicznych szyb i profili w 
postaci rys i pęknięć itp. W przypadku zamontowania wyrobu z wadami jawnymi wyrób nie podlega 
warunkom gwarancji.   

8. PARTNER jest zobowiązany do wykonania czynności konserwacji i czyszczenia– czynności te nie są 
świadczeniami gwarancyjnymi.   

9. Reklamacje należy zgłosić w wyłącznie w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia w siedzibie 
DOSTAWCY lub autoryzowanego przedstawiciela. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer 
faktury/rachunku , nr umowy, przez kogo był wykonany montaż i opis stwierdzonej wady.   

10. DOSTAWCA po otrzymaniu prawidłowo złożonego zgłoszenia reklamacyjnego w przeciągu 30 dni  roboczych 
podejmie decyzję, co do zasadności, terminu i sposobu usunięcia przyczyn reklamacji. O sposobie naprawy lub 
wymiany decyduje producent. Wadliwa wymieniona stolarka lub jej część stanowią własność DOSTAWCY. 
Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie okresu gwarancji, a także oczywiście 
bezzasadne – pozostają bez rozpatrzenia.  

11. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane poniesie 
PARTNER.   

12. Szczegółowe uprawnienia PARTNERA i obowiązki DOSTAWCY wynikające z gwarancji określa Kodeks 
Cywilny.   

 
  

  
  
  



§  5. KOSZTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I ODSETKI.  
  

1 Od momentu, gdy PARTNER  nie wywiązuje się z płatności, jest on winien zapłacić odsetki w wysokości 
ustawowej, za każdy dzień zaległych płatności w stosunku do dat wymagalności określonych w fakturach.   

2 Jeżeli pomimo pisemnych wezwań PARTNER nadal nie przekazuje należności płatniczych na rzecz 
DOSTAWCY i DOSTAWCA  zdecyduje się sprzedać długi innej firmie PARTNER zobowiązany jest 
zapłacić specjalne koszty w wysokości 15% zaległych faktur jednak nie mniej niż 1000 złotych.  

3 Płatności dokonywane przez PARTNERA winny następować po pierwszym wezwaniu do zapłaty odsetek lub 
należności i w pierwszym rzędzie są dokonywane na poczet faktur najbardziej przedawnionych nawet, jeżeli 
PARTNER swoją wpłatę oznacza inaczej w swojej dyspozycji płatności.  

 
  

   
  

§ 6. DOSTAWA TOWARU  
  

1. DOSTAWCA wysyła towar za pośrednictwem firm spedycyjnych lub kurierskich według zasad określonych w 
zamówieniu lub uzgodnione inaczej z PARTNEREM  i potwierdzono pisemnie przez DOSTAWCĘ.  

2. DOSTAWCA wysyła towar na adres PARTNERA stanowiącej integralną część niniejszej umowy. Wysłanie 
towaru na inny adres niż zadeklarowany w tej umowie, wymaga złożenia pisemnej dyspozycji przez osobę 
upoważnioną do działania w imieniu PARTNERA.   

3. Określone czasy dostawy należy traktować jako orientacyjne i w żadnym przypadku nie należy ich uważać jako 
ostateczne, chyba, że takie uzgodnienia miały miejsce w formie pisemnej. PARTNER musi powiadomić 
DOSTAWCĘ w formie pisemnej o swoim nie stawieniu się do odbioru towaru w czasie 3 dni roboczych przed 
ustalonym terminem odbioru.  

4. PARTNER  zobowiązany jest do współpracy z DOSTAWCĄ. PARTNER jest winny jeżeli pomimo 
wcześniejszego powiadomienia, na pierwszą prośbę nie stawi się po odbiór towarów dostarczonych przez 
DOSTAWCĘ.  

5. Jeżeli nie ma innych wyraźnych ustaleń dostawca oznacza przygotowanie towaru do odbioru w magazynie 
DOSTAWCY w Ostrzycach.   

6. Odbiór towaru z magazynu DOSTAWCY wymaga posiadania przez osobę odbierającą towar ważnego, 
imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu PARTNERA. 
PARTNER ponosi odpowiedzialność za osobę, która legitymuje się wystawionym przez niego 
upoważnieniem do czasu otrzymania pisemnego odwołania przez DOSTAWCĘ tegoż upoważnienia. 
PARTNER lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności 
dostawy z dołączoną fakturą i zamówieniem w momencie odbioru produktów.   

7. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków, uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności 
faktury z zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy, na podstawie art.545 Kodeksu Cywilnego, 
protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy spedycyjnej/kurierskiej lub odmowa przyjęcia 
dostawy oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie DOSTAWCĘ.  

8. DOSTAWCA ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie zgłoszonych po odbiorze przesyłki od firmy 
spedycyjnej/kurierskiej lub po odbiorze towaru bezpośrednio z magazynu DOSTAWCY.   

9. Braki lub uszkodzenia towarów będących przedmiotem umowy pomiędzy PARTNEREM i DOSTAWCĄ 
stanowią ryzyko PARTNERA od momentu realizacji dostawy.   

10. Jeżeli opóźnienia dostawy towarów przez DOSTAWCE są spowodowane przez PARTNERA, PARTNER jest 
zobowiązany pokryć koszty poniesione z tych przyczyn przez DOSTAWCY takie jak koszty transportu, 
koszty magazynowania itp.   

 
  

§ 7. CENY I KOSZTY DODATKOWE  .  
  

Cena towaru sprzedawanego PARTNEROWI jest ustalana indywidualnie dla każdego PARTNERA przy 
uwzględnieniu m.in. dotychczasowego obrotu, regularności zakupów i dyscypliny płatności. Poziom cen PARTNERA 
jest informacją poufną i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa DOSTAWCY.   



Ceny są określane loco magazyn DOSTAWCY. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do faktury doliczany jest koszt przesyłki towaru.   

  
§8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

  
DOSTAWCA w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody o charakterze handlowym lub inne nie 
fizyczne uszkodzenia w tym sensie ponoszone przez PARTNERA jak utrata zysków i oszczędności bez względu na 
przyczynę.  

§ 8. TAJEMNICA HANDLOWA  

DOSTAWCA  tak jak i PARTNETR zastrzega, że wszystkie informacje, które są wymieniane pomiędzy stronami bez 
uwzględniania ich w umowie zawartej pomiędzy stronami są poufne i powinny być utajnione. Informacja jest poufna, 
jeżeli została uznana za taką przez jedną ze stron.   

§ 9.   ZATRZYMANIE PRAW WŁASNOŚCI 

1. DOSTAWCA pozostaje właścicielem towarów dostarczonych lub mających zostać dostarczone do czasu aż 
PARTNER nie zapłaci wszystkich zobowiązań wobec DOSTAWCY włączając w to koszty windykacji, 
sądowe, odsetki czy inne kary wynikające z umowy  

2. PARTNER nie może wypożyczać, zastawiać lub w inny sposób obciążać lub rozporządzać towarami 
dostarczonymi przez DOSTAWCE  jak gdyby był ich właścicielem do czasu aż całość należności wobec 
DOSTAWCY  nie zostanie zapłacona..   

 
  

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z 
zachowaniem miesięcznego okresu liczonego od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia.   
W przypadku gdy PARTNEREM są wspólnicy spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa lub spółka 
komandytowo-akcyjna, dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są 
zobowiązani powiadomić DOSTAWCĘ pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej 
zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem 
powiadomienia DOSTAWCY o tej zmianie.   
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego i prawidłowej realizacji transakcji, Strony wyrażają zgodę 
aby cała wymiana informacji drogą elektroniczną jak również wszystkie rozmowy telefoniczne pomiędzy nimi były 
rejestrowane za pomocą urządzeń cyfrowych.   
Umowa uchyla wszelkie inne umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą 
umową. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu 
cywilnego   
W przypadku naruszenia przez PARTNERA warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności warunków 
objętych klauzulą tajności, wszczęte zostanie postępowanie prawne, w którym DOSTAWCA ma prawo ubiegać się o 
odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w wyniku działania PARTNERA.   
Sprawy sporne, wynikłe z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w 
Poznaniu.   
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. .   
  
Załączniki:   
Informacja o PARTNERZE,   
Dokumenty rejestrowe PARTNERA   
Lista osób upoważnionych do odbioru towaru z magazynów DOSTAWCY   
  
DOSTAWCA           PARTNER   
  
  
......................................................   …………………. ......................................……………   
.   


