
  
  

 

                                                   UMOWA Nr ..../.......2016.   
  
zawarta pomiędzy:   
  
1. „DRAMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedziba w Warszawie ul.Chełmżyńska 180 budynek II, I piętro ,   
(Krajowy Rejestr Sądowy Nr.KRS:0000262076, Nr. NIP: 1132626719,Nr. Regon:140647865) - zwaną dalej Dostawcą,   
a   
  
2. Firmą wymienioną  w Kwestionariuszu Odbiorcy - zwaną dalej Odbiorcą, reprezentowaną przez osobę do tego uprawnioną.   
  
Par. 1   
Dostawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczania Odbiorcy towarów, tj. części, podzespołów, produktów, półproduktów niezbędnych do 
montażu, uruchamiania i uszlachetniania systemów komputerowych - zwanych dalej „Produktami”. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru Produktów i 
uiszczenia zapłaty za towary. Warunki realizacji poszczególnych aktów kupna-sprzedaży, zwanych dalej „Transakcjami”, reguluje niniejsza umowa łącznie 
z Cennikiem Dostawcy aktualnym w dniu złożenia Zamówienia.   
  
Par. 2   
Przedmiotem poszczególnych Transakcji będą Produkty wg specyfikacji podanej w aktualnym dla danej Transakcji Cenniku Dostawcy.   
  
Par. 3   
3.1 Warunkiem wstępnym dokonania Transakcji jest złożenie przez Odbiorcę Zamówienia Pisemnego, którego wzór zawiera aktualny Cennik Dostawcy, 
Zamówienia Pocztą Elektroniczną lub Zamówienia Telefonicznego. Dostawcy służy jednak prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Odbiorcę w 
związku z czym ma on prawo żądania złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej.   
3.2.Rozbieżności w stosunku do Cennika Dostawcy mogą wynikać jedynie z dwustronnych uzgodnień między Dostawcą a Odbiorcą.   
3.3 Zamówienie zbiorcze, na więcej niż jeden produkt, realizowane będzie tak jak zamówienia jednostkowe na każdy Produkt osobno, chyba że Odbiorca 
określi inny sposób realizacji.   
  
  
Par. 4   
Cena produktu ustalana jest na podstawie aktualnego ze względu na datę przyjęcia zamówienia Cennika Dostawcy, jako cena umowna.   
  
Par. 5   
5.1. Otrzymanie przez Dostawcę Zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem, z zastrzeżeniami postanowień Ust. 5.2.   
5.2. O braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Odbiorca zostanie zawiadomiony niezwłocznie.   
  
Par. 6   
Termin realizacji zamówienia określa Dostawca mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia produktu. W przypadku 
niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie stosuje się postanowienie Par. 5 ust. 5.2.   
  
Par. 7   
7.1 Sposób odbioru:   
1. z magazynu Dostawcy,   
2. poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika Dostawcy,   
3. poprzez przesyłkę dokonaną przez przewoźnika Odbiorcy   
- określa Odbiorca w Zamówieniu.   
7.2 Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na fakturze lub dokumencie  przewozowym (list,manifest,itp.) dokonane:   
1. przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy - przy odbiorze określonym w ust. 7.1. pkt. 1,   
2. przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy przewoźnikowi Dostawcy - przy odbiorze określonym w ust. 7.1 pkt. 2,   
3. przez upoważnionego przewoźnika Odbiorcy - przy odbiorze określonym w ust. 7.1 pkt. 3   
  
Par. 8   
8.1. Płatności pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą są dokonywane najpóźniej przed odbiorem lub wysyłką produktu chyba, że Odbiorca uzyskał od Dostawcy 
przyznanie warunków odroczonej płatności (kredyt kupiecki).   
8.2.W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego na fakturze zostaną naliczone odsetki karne w wysokości ustawowej ,za każdy dzień zwłoki.  
8.3.Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.  
8.4. Do momentu uiszczenia przez Odbiorcę zapłaty za towar Dostawca pozostaje jego prawnym właścicielem.    
8.5. W przypadku gdy Odbiorca ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego, Dostawca może uzależnić swoją ewentualną zgodę od złożenia przez 
Odbiorcę stosownego zabezpieczenia .   
8.6. Szczegółowe warunki przyznawania kredytu kupieckiego określa Cennik Dostawcy aktualny ze względu na dzień złożenia wniosku o przyznanie 
odroczonej płatności.   
  
Par. 9   
Dostawcy nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na Produkty objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi na poszczególne 
Produkty określa Cennik Dostawcy aktualny w dniu przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę. Ewentualna zmiana tych warunków wymaga pisemnej zgody 
obu Stron.   
  
Par. 10   
Dostawca ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów wynikające z wymagań narzucanych przez 
producentów i informacje o tym przekaże w formie pisemnej bądź w Cenniku Dostawcy. Odmowa akceptacji tych warunków przez Odbiorcę upoważnia 
Dostawcę do odmowy przyjmowania Zamówień Odbiorcy na te produkty.   
  
Par. 11   
11.1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.   
11.2. Obie strony mają prawo rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wypowiedzeniu dokonanym na piśmie.   
11.3. Okres wypowiedzenia odpowiada okresowi niezbędnemu dla wykonania wszystkich dostaw wynikających z Transakcji zawartych do dnia dokonania 
wypowiedzenia. Z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne są natychmiast wymagalne.   
  
Par. 12   
12.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
12.3. W przypadku ewentualnych sporów strony  będą  dążyć do rozstrzygnięć polubownych a w razie braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy.  
12.4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   
  
  
  
Warszawa, dnia ...............................2016r............   
  
  
  
  
                                                                      ................................................                                                        .............................................  

podpis i pieczęć Dostawcy                                                              podpis i pieczęć Odbiorcy   


