
 

UMOWA NA DOSTAWY
zawarta dnia ................................

/projekt/

Sprzedający: Kupujący:

Marimpex Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
Zarząd
Słowicza, 20
20-336 Lublin
Polska

Zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydz. Gosp. KRS

Pod nr KRS:  ...........................

Adres zakładu: 
ul. Słowicza, 20, 20-336 Lublin,

NIP: ...........................
REGON: ..........................

Tel.: +48 81 745 83 26
Fax.: +48 81744 82 32

Reprezentowana przez:

Janusz Wasilewski – Prezes Zarządu

Osoba upoważniona 
do kontaktów
w sprawie umowy

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

Zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy w ............., wydział ............ Gosp. KRS

Pod nr KRS: .............

Adres zakładu:
..........................................................

NIP: ..............................
REGON: 

Tel.: +48 ..............................
Fax.: +48 .............................

Reprezentowana przez:

...........................– ................................

Osoba upoważniona 
do kontaktów
w sprawie umowy:

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

Marimpex
Sp. z o.o.

Spółka komandytowa



Trwanie Umowy Umowa zawarta jest na czas określony ...................... – ......................
Umowa obejmuję dostawy Towaru do ....................................................

Zakres: Umowa określa warunki dostaw wyrobów w asortymencie określonym w 
Załączniku nr 1 i zwanych dalej ‘Towarem’.

Cena, ilość i wartość 
Umowy:

Stosownie do Załącznika nr 1 cena jest wyrażona i będzie płacona w 
walucie EUR za 1m3 +22% VAT
Ceny obowiązują przez cały okres trwania kontraktu i nie będą zmienione 
bez zgody obu Stron.
Przewidywane ilości określone zostały w Załączniku nr 1.

Sposób zapłaty Kupujący zapłaci Sprzedającemu za Towar cenę brutto w ciągu do 30 dni od 
daty faktury Sprzedającego przelewem na jego rachunek bankowy.

Terminy płatności/ 
fakturowanie:

Zabezpieczeniem transakcji jest gwarancja/akredytywa /dokumentowa, 
‘stand by’/. Wymagane dokumenty do zapłaty: certyfikat ilości i jakości, 
potwierdzający zgodność jakości ze specyfikacją Kupującego oraz 
faktycznej ilości dostawy z fakturą dostawy, wykonane przez ‘SGS Polska’ 
Sp. z o.o. w  miejscu dostawy, w języku ................../oryginał/, który będzie 
stwierdzał nazwę i ilość całej partii towaru w m3 z faktury nr ….. z dnia 
….., która jest zgodna /niezgodna / z warunkami technicznymi odbioru 
jakościowo – ilościowego Kupującego. W przypadku niezgodności określa 
wady jakościowe, ich rodzaj, rozmiar, charakter, wpływ na przydatność 
towaru, itp. oraz faktura Sprzedającego.
Faktura musi być zgodna z ilością dostarczonego towaru.

Zamówienia, 
potwierdzenia 
zamówień:

Sprzedający będzie dostarczał Towar na podstawie pisemnych zamówień, 
dostarczanych przez Kupującego pocztą elektroniczną, faksem lub przy 
pomocy innego środka łączności, uzgodnionego między Stronami.
Sprzedający potwierdzi realizację zamówienia w ciągu 3 dni od daty jego 
otrzymania. 

Warunki dostawy: ......................... /Incoterms 2000/. Dostarczenie towaru do ........................oraz 
raport ‘SGS Polska’ Sp. z o.o. zgodności jakości towaru ze specyfikacją 
jakościową Kupującego oraz zgodności ilości ze stanem faktycznym jest 
warunkiem koniecznym i wystarczającym do uznania dostawy za dokonaną 
i zapłaty za nią.

Czas dostawy, 
znakowanie towaru, 
pakowanie:

Dostawy realizowane będą w czasie nie krótszym niż ......., równomiernie w 
miesiącach kalendarzowych, chyba, że w zamówieniu określono inaczej. 
Towar do rozładunku mechanicznego, na ....................... o 
ładowności ........... ton, tj. ok. ........... m3.
Niezależnie od wymogów pakowania określonych w przekazanej 
Kupującemu dokumentacji, Towar będzie pakowany tak, by znieść 



normalne warunki transportu i zapewnić dogodne warunki obchodzenia się 
z nim przez Kupującego. 

Opóźnienie dostawy: W przypadku powtarzającej się serii opóźnień w dostawach, Kupujący może 
dać Sprzedającemu - poprzez zawiadomienie w formie pisemnej - 30 dni na 
wynagrodzenie udokumentowanych strat (z tytułu utraty marż, kosztów 
transportu, przestojów produkcyjnych) z powodu opóźnień. Jeśli 
Sprzedawca nie wynagrodził strat z powodu opóźnień, Kupujący zastrzega 
sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

Wymagania jakościowe: Towar powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym i zawartym 
w Załączniku nr ....
Towar powinien spełniać określone wymagania wymienione w przekazanej 
Sprzedającemu dokumentacji.

Kontrola Jakości Niezależna strona (‘SGS Polska’ Sp. z o.o.) wykonuje raport 
o przeprowadzonej kontroli jakości w miejscu rozładunku. Sprzedający 
będzie przechowywał wszystkie takie dokumenty, a certyfikaty kontroli 
jakości będą wysyłane Kupującemu na życzenie. Koszty kontroli jakości 
przez niezależną firmę obciążają Sprzedającego.

Próbne wykonanie: Partia próbna wyniesie: ..... x ....... x ok. .......... m3, a jej pozytywny odbiór 
jest warunkiem wykonania całości Kontraktu.

Reklamacje: Dostawy, które będą uważane za wadliwe lub niewłaściwe częściowo lub w 
całości, będą odrzucone przez Kupującego, który przez to ma prawo 
wymagać wymiany dostawy lub przekwalifikować na niższą klasę. Dostawy 
odrzucone będą zwracane do Sprzedającego na jego koszt.
Kupujący ma prawo, na koszt Sprzedającego, oddzielić wadliwy Towar 
w porozumieniu ze Sprzedawcą. Towar, który z powodu jakości użytych 
materiałów, wykonania, wykończenia lub pakowania nie może być użyty 
przez Kupującego zgodnie z jego przeznaczeniem z powodów od niego 
niezależnych, także będzie uznawany za wadliwy.
W przypadku częstych dostaw wadliwych Towaru, Kupujący może dać 
Sprzedającemu 30 dni - poprzez informację w formie pisemnej - na 
usunięcie przyczyn powstawania wadliwego Towaru. Jeśli Sprzedający nie 
usunie tych przyczyn, Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym.

Patenty, znaki 
handlowe, prawa 
autorskie

Wszystkie próbki, rysunki, szczegóły techniczne i inne dokumenty 
dotyczące Towaru lub jego produkcji przekazane Sprzedającemu przez 
Kupującego pozostaną wyłączną własnością Kupującego. Dokumenty 
i próbki otrzymane przez Sprzedającego nie będą używane w żadnym innym 
celu niż produkcja Towaru i nie mogą być kopiowane lub reprodukowane 
bez zgody Kupującego i powinny bezzwłocznie zostać zwrócone 
Kupującemu, włącznie ze wszystkimi ich kopiami, według instrukcji 
Kupującego.

Zmiany wyrobu: Nie dotyczy



Ochrona środowiska 
naturalnego

Sprzedawca – dostarczając Towar do ......................................  – zobowiązany 
jest w miarę swoich możliwości do dbania o środowisko naturalne. 
Wszelki rozwój oraz ulepszanie technologii powinny być związane 
z ograniczaniem wpływu na środowisko.

Inne warunki Każda Strona może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli druga Strona staje się 
niewypłacalna lub bankrutuje.
W przypadku braku możliwości dostaw Towaru przez Sprzedającego, a 
także jego odbioru przez Kupującego z przyczyn od nich niezależnych, 
każda ze Stron ma prawo odstąpienia od Umowy. Nie może to naruszać 
interesów ekonomicznych oby umawiających się Stron.
Wszelkie rozbieżności powstające w związku z niniejszą Umową będą 
rozstrzygane przede wszystkim w drodze porozumienia Stron. 
Jeśli postanowienia nie będą satysfakcjonujące dla Stron, sprawę będzie 
rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Strony pozywającej.
Niniejszy kontrakt stanowi całościową umowę pomiędzy Stronami. 
Załączniki do Umowy są traktowane jako integralne części Umowy.
Sprzedający będzie traktował tę Umowę oraz wszystkie związane z nią 
dokumenty, specyfikacje i informacje jako poufne i nie będzie ogłaszał 
istnienia Umowy ani ujawniał jakichkolwiek spraw lub dokumentów 
odnoszących się do niej żadnej trzeciej stronie bez pisemnej zgody 
Kupującego.
Strony traktują prawnie wersje elektroniczne lub faksowe Umowy lub jej 
zmiany na równi z oryginałem.

Załączniki: Załącznik nr 1  --- Cennik.
Załącznik nr   2    --- Opis jakości towaru

W dniu podpisania Umowy, Strony przedstawiły oryginały dokumentów: 
Zaświadczenie o Dokonaniu Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Zaświadczenie o 
Numerze Identyfikacyjnym REGON, Potwierdzenie Zgłoszenia Rejestracyjnego Podatnika 
Podatku od Towarów i Usług Oraz Podatku Akcyzowego.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach 
po jednym dla każdej ze Stron. Strony podpisując niniejszą umowę potwierdzają, 
że rozumieją warunki Umowy i zgadzają się na ich przestrzeganie

Sprzedający: Kupujący:
 
............................................. ..........................................




