Umowa Handlowa

Niniejsza umowa (dalej zwana „Umową”) została zawarta dnia …………………………… r. w
…………………………. pomiędzy:
Carrum Marek Kwiecień. , z siedzibą w Białymstoku, ul. Andrukiewicza 2/8 , posiadającą
numer NIP: 745-12-72-603
zwanego dalej „Sprzedającym” reprezentowaną przez:
.............................................................................oraz………………………………………………..…………………
……………......…….................................…prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą………………………………………………………….….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
………………………………..pod nr………………………., z siedzibą w ………………………………….. kod pocztowy
……………………., ul. …………………………………………………, numer NIP:…………………………………………….…,
zwanego dalej „Kupującym”
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………….……..
Dostawca oraz Odbiorca dalej łącznie zwani są „Stronami”.
Strony niniejszym postanowiły, co następuje:

§ 1.
Przedmiot umowy
1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż artykułów dla wędkarzy, znajdujących się w
ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.
1.2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu dalszej odsprzedaży na terenie
Polski.
1.3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę za dostarczone Produkty zgodnie z
niniejszą Umową.
1.4. Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie doraźnych zamówień Kupującego składanych w
Centrali Sprzedającego lub upoważnionemu Przedstawicielowi Handlowemu
Sprzedającego.
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§ 2.
Obowiązki Sprzedającego
Sprzedający zobowiązuje się do:
1. Dążenia do jak największego stopnia realizacji zamówień Kupującego,
2. Pomocy i doradztwa w zakresie produktów karpiowych oraz do szkolenia
sprzedawców Kupującego w zamian za promocję Produktów Sprzedającego według
odrębnie uzgodnionych zasad.
3. Umieszczenia reklamy sklepu Kupującego na Portalu www.carpsoul.com do końca
następnego miesiąca od daty podpisania niniejszej Umowy. Bezpłatna reklama na
podstronie „Sklepy” będzie utrzymywana na w/w portalu w kolejnych miesiącach,
jeżeli Kupujący zakupi w średniomiesięcznie od chwili podpisania niniejszej umowy
od Sprzedającego produktów na kwotę minimum 500 zł (siedemset pięćdziesiąt
złotych) netto.
§ 3.
Obowiązki Kupującego
1.

Kupujący przed złożeniem zamówień, po raz pierwszy w ramach tej umowy,
przedstawi Sprzedającemu pisemne oświadczenie o danych personalnych osób, które
są upoważnione do składania zamówień. Kupujący zobowiązany jest również do
bezzwłocznego informowania Sprzedającego o wszelkich zachodzących zmianach w
zakresie udzielonych pełnomocnictw do składania zamówień.

2.

Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia Sprzedającemu na jego żądanie
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentów nadania Kupującemu numerów
NIP i REGON a także ostatnich dokumentów finansowych Kupującego – F01 (jeśli jest
sporządzany), PIT lub innych dokumentów na podstawie których Sprzedający będzie
mógł ocenić aktualną sytuację finansową Kupującego.
§ 4.
Składanie zamówień i realizacja dostawy.
1. Otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Sprzedający nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymania zamówienia.
2. Aktualna oferta handlowa Sprzedającego jest dostępna na stronie internetowej
http://www.cmk.carrum.pl (Cennik Hurtowy).
3. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli Kupujący nie uregulował w
terminie swoich zobowiązań względem Sprzedającego.
4. Zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę, jeśli dostawa będzie zawierała braki
wynikające z aktualnej dostępności towarów w wysokości nie większej niż 15 %
wartości całego zamówienia. Do oceny stopnia realizacji zamówienia nie będą brane
pod uwagę produkty nie wymienione w aktualnym Cenniku Hurtowym, o którym
mowa w punkcie 2 powyżej.
5. O niemożliwości realizacji części zamówienia o wartości większej niż 20 % całości
zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie (fax’em, e-mailem) lub
telefonicznie najpóźniej w ciągu dwóch dni po wpływie zamówienia.
6. W przypadku aktualnej niedostępności towarów w ilości, których wartość przekroczy
20 % zamówienia, Strony umowy ustalą skorygowane zamówienie i termin jego
realizacji. Sprzedający prześle Kupującemu treść uzgodnionego skorygowanego
zamówienia i uzgodniony termin jego realizacji najpóźniej na 3 dni przed dostawą.
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Jeśli Kupujący nie wniesie zastrzeżeń do przesłanego skorygowanego zamówienia
najdalej następnego dnia po jego otrzymaniu, będzie ono przyjęte jako zatwierdzone
przez Kupującego.
7. Kupujący zobowiązuje się składać zamówienia na Produkty Sprzedającego pisemnie
poprzez:
a. Złożenie zamówienia poprzez formularz systemu składania zamówień „on
line” umieszczony na stronie internetowej http://www.cmk.carrum.pl
b. wysłanie zamówienia na numer faxu: 85 688-59-20. Zamówienia winny być
ostemplowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
c. złożenie zamówienia poprzez upoważnionego przedstawiciela handlowego
Sprzedającego.
d. Kupujący może złożyć również zamówienie telefoniczne, ale Sprzedający nie
jest odpowiedzialny za ew. błędy, które mogą powstać wskutek pomyłek w
interpretacji treści przekazu.
8. W imieniu Kupującego, uprawnionymi do składania zamówień są:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Produkty a Kupujący
potwierdza fakt ich przyjęcia na Fakturze VAT będącej jednocześnie dowodem
dostawy Produktów wyspecyfikowanych na fakturze. Potwierdzenie przyjęcia
Produktów może być także dokonane na innych dokumentach firmy kurierskiej, która
dostarczy zamówienie.
10. Towary zamówione nie podlegają zwrotowi (ograniczenie to nie dotyczy zwrotów w
wyniku reklamacji lub wynikłych z błędów popełnionych przez Sprzedającego). W
uzasadnionych wypadkach zwrot może zostać przyjęty po uzgodnieniu go z
Sprzedającym.
11. Zasadą jest, w przypadku braku odmiennych ustaleń, iż dostawa realizowana jest
przesyłką realizowaną przez firmę logistyczną wybraną przez Sprzedającego na koszt
Kupującego. Koszt dostawy może opłaca Sprzedający i dolicza do wartości faktury.
12. Maksymalny koszty dostaw wynoszą: za dostawę paczki o wadze do 30 kg: ............ zł,
za dostawę jednej europalety: ..................... zł. Szczegółowe parametry techniczne
paczek i palet określone są w ogólnych warunkach świadczenie usług przez
przewoźników dokonujących dostaw w imieniu Sprzedającego.
§ 5 Ceny
1. Ceny towarów są cenami umownymi a ich wysokość jest określona w Cenniku
Hurtowym umieszczonym na stronie internetowej http://www.cmk.carrum.pl
2. Ceny towarów mogą ulec zmianie. Planowaną zmianę cen Sprzedający ogłosi na
swojej stronie internetowej http://www.cmk.carrum.pl z minimum 30 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać produkty oferowane przez Sprzedającego w
cenach detalicznych nie mniejszych niż 90 % ceny sugerowanej wyznaczanej przez
Sprzedającego. Zasada ta nie dotyczy promocji i wyprzedaży uzgodnionych ze
Sprzedającym.
§6
Warunki płatności
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1.

Transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywać się będą
w aktualnych cenach cennikowych Sprzedającego i powiększonych o podatek VAT.
brutto
2. Za pierwsze dostarczone Produkty do łącznej kwoty ................. zł
(................................................ złotych) Kupujący zapłaci gotówką.
3. Następne zamówienia za dostarczone Produkty Kupujący zapłaci Sprzedającemu w
ciągu ….. dni od daty wystawienia za dostarczone Produkty faktury VAT.
4. Strony ustalają, że maksymalny limit kredytowy (zwany dalej Limitem Kredytowym)
Kupującego wobec Sprzedającego może wynosić nie więcej niż średni poziom
obrotów brutto pomiędzy Stronami w okresie trzech ostatnich miesięcy, jednak nie
więcej niż …………… PLN (słownie: …………………. złotych).
5. Realizacja zamówienia przekraczającego wysokość udzielonego Limitu Kredytowego
możliwa jest jedynie po uprzedniej zapłacie dotychczasowych zobowiązań (również
nie-przeterminowanych) do kwoty nie przekraczającej wysokość kredytu kupieckiego.
6. Zwłoka w płatności powyżej 14 dni lub opóźnienie kolejnych dwóch płatności o 7 dni
powoduje utratę przez Kupującego Limitu Kredytowego na okres w którym Kupujący
zakupi od sprzedającego za gotówkę towarów za kwotę przeterminowanego
zadłużenia. Zwłoka w płatności powyżej 30 dni powoduje utratę przez Kupującego
Limitu Kredytowego na okres w którym Kupujący zakupi od Sprzedającego za
gotówkę towarów za kwotę trzykrotnego przeterminowanego zadłużenia.
7. Przy realizacji zapłaty za Produkty, za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku
Sprzedającego.
8. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone lub odebrane
Produkty oraz naliczonych odsetek, Sprzedający może wstrzymać realizację dostaw
do czasu uregulowania należności oraz zastrzega sobie prawo zmiany terminu
płatności.
9. W celu zabezpieczenia wierzytelności, strony ustalają, że na żądanie Sprzedającego
Kupujący wstrzyma sprzedaż i wyda zakupione u Sprzedającego Produkty. Żądanie
Sprzedającego jest ustanowieniem na jego rzecz prawa zatrzymania Produktów
Sprzedającego, znajdującego się w posiadaniu Kupującego.
10. Tytułem zabezpieczenia majątkowego związanego z dostawami zamówionych
Wyrobów; Kupujący składa u Sprzedającego zabezpieczenie w postaci:
a) Weksel gwarancyjny in blanco (poręczony) wraz z deklaracją wekslową o treści
określonej w załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, lub
b) Strony umowy mogą uzgodnić inne formy zabezpieczenia płatności
§7
Wypowiedzenie Umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa obowiązuje z chwilą
akceptacji przez Sprzedającego przedstawionego zabezpieczenia płatności.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 30-sto dniowym terminem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca pod warunkiem, że potwierdzone
zamówienia będą wykonane, odebrane i zapłacone.
3. Dokumenty wystawione na zabezpieczenie roszczeń ustalone w umowie Dostawca
zobowiązany jest zwrócić Odbiorcy w terminie 7 dni od końcowego rozliczenia.
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§8
Gwarancja
1. W przypadku braków ilościowych Kupujący winien składać niezwłocznie reklamacje
do Sprzedającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od ich odbioru.
2. Reklamacje jakościowe składać należy pisemnie. W przypadku wędek, kołowrotków,
sprzętu elektronicznego i innych urządzeń warunkiem przyjęcia reklamacji od klienta
sklepu jest w pełni wypełniona i podpisana przez tego klienta Karta Gwarancyjna
wraz z paragonem fiskalnym stwierdzającym ten zakup (ew. wraz z wystawioną
fakturą na ten zakup). Kupujący ma obowiązek wydawania Kart Gwarancyjnych
według wzoru przedstawionego przez Sprzedającego wszystkim swoim klientom.
3. W przypadku wad jakościowych strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu
gwarancji rękojmi zgodnie z zasadami zawartymi w treści Karty Gwarancyjnej.
3. Ewentualne wniesienie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku
terminowego uregulowania należności za dostarczone lub odebrane Wyroby.
4. Rozliczenie reklamacji nastąpi po jej uznaniu.
§9
Ustalenia dodatkowe
1. Strony ustalają ponadto że: .............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 10
Przepisy końcowe
1. Kupujący oświadcza, ze upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Kupującego i potwierdzenia odbioru faktur.
2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY
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Załącznik numer 1
POROZUMIENIE
w sprawie wystawienia weksla „in blanco”
zawarte dnia - ……………………………………………………………………………. r, w .................................... ,
I Wystawca weksla:
Firma: ............................................................................ Adres:……………………………………………………………
...................................................................................................................................................................
Reprezentowana przez:
1...................................................................................................
zam. .............................................................................................
2 ..................................................................................................
zam. .............................................................................................

oświadcza, że na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obowiązku zapłaty za
pobrany towar i wykonania umowy zawartej w dniu ...................................... składa weksel
gwarancyjny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”.
Jednocześnie upoważnia firmę CARRUM Marek Kwiecień z siedzibą w Białymstoku 15-212 ul.
Andrukiewicza 2/8, do jego uzupełnienia, w razie nie zapłacenia należności w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do zapłaty, na sumę niespłaconego długu łącznie z ustalonymi odsetkami przez
wpisanie na wekslu:
-

daty i miejsca wystawienia,
daty i miejsca płatności
nazwy i siedziby remitenta,
sumy wekslowej.

1. dowód osobisty: seria nr ....................

wydany przez .............................................................

podpis .....................................................
2. dowód osobisty: seria nr .....................

wydany przez ...........................................................

podpis .....................................................
II Poręczyciele
1....................................................................., zam. ..............................................................................
dowód osobisty nr ....................................., wydany przez ..............................................................
2 ...................................................................., zam. .............................................................................
dowód osobisty nr ...................................., wydany przez .............................................................
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oświadczają, że zapoznali się z deklaracją wystawcy wymienionego w pkt. 1, że poręczają za niego na
wekslu „in blanco” i przyjmują na siebie solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania wystawcy w
zakresie nim objętym.
Podpisy poręczycieli:

1................................................................. 2.......................................................................
CARRUM Marek Kwiecień z siedzibą w Białymstoku 15-212 ul. Andrukiewicza 2/8, przyjmując od
wystawcy określonego w pkt. 1 porozumienia weksel gwarancyjny „in blanco”, oświadcza, że
uzupełni go do zapłaty w myśl pkt. 1 niniejszego porozumienia tylko w przypadku zalegania ze spłatą
długu ponad termin ustalony w wezwaniu do zapłaty, a w razie wygaśnięcia zobowiązania zwróci
posiadany weksel wystawcy.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY
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