UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ
zawarta w dniu ….......................... 20..………r., we Wrocławiu, pomiędzy:
PODMIOT UMOWY
1.

MX Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Poprzeczna 82, wpisaną
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000361050, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, NIP: 6762423021, REGON:
121264024,
reprezentowaną przez………………………………………………………………………, zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM,
a
…………………………………………
………………………………………….
zwanym/i dalej KUPUJĄCYM,
w dalszej części umowy zwanych również Stronami
następującej treści :

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1.

2.

3.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
A)
określenie zasad współpracy handlowej realizowanej między SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM w
zakresie handlu towarami znajdującymi się w ofercie SPRZEDAJĄCEGO, w szczególności umowa określa zasady
składania zamówień, zasady i terminy realizacji dostaw. KUPUJĄCY oświadcza, że prowadzi działalność
gospodarczą
B)
świadczenie usług serwisowych urządzeń drukujących zakupionych w ramach umowy o współpracy
handlowej, na zasadach „Ogólnych Warunków Wykonywania Serwisu Urządzeń Drukujących w MX Solution
Spółka z ograniczona Odpowiedzialnością” dostępnych na stronie www.mxsolution.pl
KUPUJĄCY przedkłada do niniejszej umowy dokument rejestracyjny przedsiębiorstwa w postaci odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego, umowę spółki, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, potwierdzenia rejestracji
czynnego podatnika VAT, zaświadczenia o nadaniu nr REGON. KUPUJĄCY zapewnia o aktualności wszystkich danych
wskazanych w w/w dokumentach. Wszystkie dokumenty określone w niniejszym ustępie stanowią załączniki do umowy.
KUPUJĄCY oświadcza, że prowadzi działalność w następujących miejscach :
a/ ………………………………………………………………………………………………………………. ,
b/ ………………………………………………………………………………………………………………. ,
c/ i inne.
ORGANIZACJA DOSTAW
§2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strony deklarują wolę stałej współpracy handlowej na zasadach określonych w niniejszej umowie.
KUPUJĄCY deklaruje wolę dokonywania u SPRZEDAJĄCEGO zakupów towarów znajdujących się w ofercie handlowej
SPRZEDAJĄCEGO oraz zobowiązuje się do terminowej zapłaty za zakupione towary.
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz KUPUJĄCEGO towarów znajdujących się w ofercie handlowej
na zasadach określonych niniejszą umową.
Sprzedaż realizowana będzie na podstawie zamówień składanych przez KUPUJĄCEGO.
Zamówienia mogą być składane w dowolnej z następujących form: - drogą mailową, telefonicznie, faxem, pisemnie,
osobiście w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO.
Zamówienie powinno określać szczegółowo rodzaj i parametry zamawianego towaru oraz wielkość zamówienia.
Otrzymanie zamówienia będzie potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO. Do potwierdzenia zamówienia stosuje się
ust.5.
Zamówienia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż: 3 dni robocze od potwierdzenia zamówienia.
W przypadku towaru z oferty SPRZEDAJĄCEGO, który w danej chwili jest niedostępny w magazynie
SPRZEDAJĄCEGO, termin realizacji zamówienia zostanie ustalony indywidualnie przez Strony. W przypadku
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

rezygnacji KUPUJĄCEGO z realizacji zamówienia dla którego Strony uzgodniły indywidualny termin realizacji,
SPRZEDAJĄCY ma prawo obciążyć KUPUJĄCEGO opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości towaru
Miejscem postawienia przedmiotu zamówienia do dyspozycji KUPUJĄCEGO jest magazyn SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku dostarczenia towaru do KUPUJĄCEGO przez SPRZEDAJĄCEGO towar wydany będzie każdej osobie
czynnej w lokalu KUPUJĄCEGO. Transport towaru do KUPUJĄCEGO następować będzie za pośrednictwem
przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju lub transportem SPRZEDAJĄCEGO. Wydanie towaru
następuje z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia SPRZEDAJĄCY powierzył go
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
KUPUJĄCY lub osoba upoważniona do odbioru ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dostawy z dołączoną
fakturą lub dokumentem WZ, bądź zamówieniem potwierdzonym przez SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku niezgodności
KUPUJĄCY ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO, jednak nie później niż do końca
dnia, w którym towar odebrano, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
W przypadku otrzymania przez KUPUJĄCEGO, towaru niezgodnego z dołączoną fakturą lub dokumentem WZ, bądź
zamówieniem potwierdzonym przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY ma obowiązek poinformowania o tym fakcie
SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJACY zobowiązany jest do odesłania towaru
pod wskazany adres przez
SPRZEDAJĄCEGO, na koszt SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do wysyłki właściwego towaru pod
warunkiem jego dostępności oraz po potwierdzeniu otrzymania towaru niezgodnego z w/w dokumentami.
KUPUJĄCY ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia
ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, KUPUJĄCY ma obowiązek wypełnić z
kurierem protokół szkodowy w chwili odbioru towaru od przewoźnika, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
Protokół szkodowy należy przesłać do siedziby SPRZEDAJĄCEGO faxem lub e-mailem, do końca dnia, w którym
przesyłkę otrzymano.
Na życzenie KUPUJĄCEGO przedmiot zamówienia będzie mu dostarczony do innego miejsca za pośrednictwem
przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju lub transportem SPRZEDAJĄCEGO. W takim wypadku
stosuje się odpowiednio ust. 12, 13, 14 i 15 powyżej.
§3

1.
2.

Dostawa przedmiotu zamówienia na podany adres wysyłkowy wskazany przez KUPUJĄCEGO (np. PARTNERA
kupującego) wymaga każdorazowo złożenia dyspozycji KUPUJĄCEGO (w formie faxu lub e-maila), jeżeli jest to adres
inny niż wskazany w umowie.
W przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie e-mail, prawnie skuteczny będzie e- mail
wysłany z adresu, który zostanie wskazany przez KUPUJĄCEGO:
ADRES E- MAIL WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
§4

1.

SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia lub wydania towaru, jeżeli KUPUJĄCY opóźnia
się z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury sprzedaży towaru, noty odsetkowej, bez ponoszenia
odpowiedzialności za niewykonanie umowy.
WARUNKI HANDLOWE
§5

1.
2.
3.
4.

5.

Sprzedaż realizowana będzie po cenach umownych, w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedającego w chwili
otrzymania zamówienia.
Do umówionej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO.
Faktury VAT będą dostarczane KUPUJĄCEMU w formie papierowej bądź elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1528) zwanego dalej Rozporządzeniem lub listem poleconym, listem zwykłym lub z towarem stanowiącym
przedmiot sprzedaży.
KUPUJĄCY akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur przez SPRZEDAJĄCEGO w formie elektronicznej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 4.
ADRES E-MAIL DOSTARCZENIA FAKTURY:
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……………………………………………………………………………
6.

Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego strony rozumieją uznanie rachunku bankowego
SPRZEDAJĄCEGO.
7. KUPUJĄCY oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i posiada następujący NIP:
………………………………………..KUPUJĄCY upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez podpisu
KUPUJĄCEGO.
8. W przypadku opóźnienia w płatności KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU odsetki w wysokości równej odsetkom
ustawowym.
9. Strony umowy uzgadniają, że zwrot towaru z przyczyn leżących po stronie KUPUJĄCEGO możliwy jest wyłącznie po
uprzednim powiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO i zaakceptowaniu zwrotu przez SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY
ma prawo w takim przypadku obciążyć KUPUJĄCEGO opłatą za zwrot w wysokości 10% wartości towaru jednak nie
mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
10. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje zwrotów oprogramowania, towarów używanych, wyprzedażowych i sprowadzanych na
zamówienie.
11. W przypadku nie otrzymania zapłaty za sprzedany towar, pomimo ponaglenia ze strony SPRZEDAJĄCEGO dalsze
działania windykacyjne będą zlecane firmie zewnętrznej.
12. KUPUJĄCY zobowiązuje się ponieść koszty związane z postępowaniem windykacyjnym przy uwzględnieniu zapisów
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 403).
§6
1.

W celu weryfikacji sytuacji finansowej KUPUJĄCEGO - SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo żądania od
KUPUJĄCEGO:
- przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego brak zobowiązań publicznoprawnych lub/i innych dokumentów
potwierdzających zdolność finansową do zaciągania zobowiązań w stosunku do SPRZEDAJĄCEGO.
§7

1.

Na żądanie SPRZEDAJĄCEGO zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zobowiązań KUPUJĄCEGO wobec
SPRZEDAJĄCEGO stanowić będzie:
A) weksel in blanco wystawiony przez KUPUJĄCEGO (do weksla dołączona jest Deklaracja wekslowa),
B) inne dodatkowe zabezpieczenia ustanowione na rzecz SPRZEDAJĄCEGO,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

§8
Umowa zawarta została na czas nieokreślony.
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
liczonego od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia wysłanego listem poleconym.
SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia
postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy KUPUJĄCY opóźnia się w płatnościach.
§9

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy o
drugiej stronie, zasadach jej działania oraz jej kontrahentach.
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać żadnej osobie trzeciej treści niniejszej Umowy, w szczególności informacji
dotyczących warunków handlowych.
§ 10
STRONY zobowiązane są informować o każdej zmianie danych, tj. w szczególności o zmianie adresu/siedziby, zmianie w
strukturze własnościowej (zmianach podmiotowych w spółce cywilnej i osobowych spółkach prawa handlowego), zmianie
formy prawnej oraz osobach zamawiających i odbierających.
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§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 13
Z dniem podpisania niniejszej umowy wszystkie dotychczasowe ustalenia w zakresie współpracy pomiędzy Stronami
dotyczącej sprzedaży towarów zostają zastąpione niniejszą umową i ustaleniami w niej zawartymi.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Strony wyraźnie dopuszczają inną formę, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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