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UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ NR …...... / 2015
Zawarta w dniu ............ 2015 r. w Łodzi pomiędzy:
Firma POLTAU Krzysztof Bodetko z siedzibą w Łodzi ul. Wycieczkowa 26,
reprezentowaną przez - Krzysztofa Bodetko zwaną dalej POLTAU
a firmą: ...................................................
z siedzibą w ............................................................
NIP .............................................
zwanym dalej DYSTRYBUTOREM i reprezentowanym przez - ….........................................
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Dystrybutora we własnym imieniu i na własny
rachunek towarów oferowanych przez firmę POLTAU na warunkach niniejszej umowy.
2. Dystrybutor rozprowadza wyroby firmy POLTAU z zachowaniem ich oryginalnej firmowej
nazwy i oznaczeń produkcyjnych.
3. Wyklucza się odpowiedzialność firmy POLTAU za zobowiązania wynikające z umów
zawartych przez Dystrybutora z osobami trzecimi.
§ 2.
1. Firma POLTAU przekazuje Dystrybutorowi swoją ofertę handlową na towary i usługi
w zakresie interesującym Dystrybutora oraz zobowiązuje się z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem informować Dystrybutora o zmianach w swojej ofercie.
2. W wyjątkowych sytuacjach termin, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu może
ulec skróceniu i w tym przypadku, jeżeli powstanie konflikt interesów, strony zobowiązane
są do prowadzenia negocjacji mających na celu zminimalizowanie ewentualnych strat
finansowych obu stron.
3. Dystrybutor zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkiego rodzaju informacje
handlowe lub techniczne przekazane mu przez firmę POLTAU.
4. Ceny bram segmentowych firmy POLTAU, dodatkowego wyposażenia oraz automatyki
wyrażone są w PLN i są cenami NETTO.
5. Produkt i jego dodatki stanowią zestaw ujęty na dokumencie sprzedaży (fakturze) jako
jedyna pozycja.
6. Firma POLTAU zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych produktu bez
powiadamiania dystrybutora.
§ 3.
1. DYSTRYBUTOR otrzymuje od firmy POLTAU cennik detaliczny od którego udziela się
rabat w wysokości ......%
2. W uzasadnionych jednostkowych przypadkach ceny z cennika detalicznego mogą być
indywidualnie negocjowane (dotyczy to dużych zamówień powtarzalnych)
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3. W celu rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmą POLTAU a DYSTRYBUTOREM
konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- aktualna nazwa i dane teleadresowe firmy
- imię i nazwisko osoby bądź osób zarządzających firmą
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za płatności
- imię i nazwisko głównego księgowego
- aktualny tj. nie starszy niż 3 miesiące, wpis do rejestru sądowego lub Krajowego Rejestru
Sądowego (dotyczące osób prawnych np. spółek z o.o., spółek akcyjnych)
- aktualny tj. nie starszy niż 3 miesiące, wpis do rejestru działalności gospodarczej (dotyczy
osób fizycznych, spółek cywilnych lub innych podmiotów gospodarczych nieposiadających
osobowości prawnej)
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
- podpisana umowa o współpracy handlowej.
§4.
1. Zamówienia bram segmentowych powinny być składane w formie pisemnej faxem lub
pocztą e-mail na formularzach zamówieniowych przygotowanych przez firmę POLTAU
i tylko takie zamówienia zostaną przyjęte do realizacji.
2. Wszelkie modyfikacje zamówień należy składać w formie pisemnej. W celu uniknięcia
błędów w zamówieniu DYSTRYBUTOR powinien stosować nazewnictwo stosowane
w cenniku firmy POLTAU.
3. Termin realizacji zamówień wynosi nie dłużej niż 21 dni roboczych.
4. Za datę przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się datę wpłynięcia ostatniego pisma
dotyczącego modyfikacji danego zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku wpłaty zaliczki
w terminie wymaganym oraz w przypadku braku akceptacji potwierdzenia przyjęcia
zamówienia.
6. W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji zamówienia zostanie ustalony
indywidualnie i podany w potwierdzeniu zamówienia.
7. Wszelkie ustne ustalenia stają się wiążące w momencie ich pisemnego potwierdzenia.
§5.
1. Dystrybutor zobowiązuje się do dokonywania należnych w firmie POLTAU płatności
w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, umowie lub fakturze.
2. Faktura za zamówiony towar wystawiana będzie najpóźniej w dniu odbioru towarów.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty określonego na fakturze Dystrybutorowi
zostaną naliczone odsetki ustawowe oraz zostanie wstrzymana możliwość dokonywania
nowych zamówień.
4. Firma POLTAU zastrzega sobie prawo do sprzedaży wierzytelności.
5. Po uregulowaniu zaległych płatności Dystrybutor będzie miał przywrócone prawo
nabywania towarów firmy POLTAU.
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6. Nieuregulowanie płatności przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie
wymaganym w potwierdzeniu wykonania, powodować będzie automatyczne wstrzymanie
zamówienia Dystrybutora bez oddzielnego powiadomienia. Obowiązek przedpłat może być
zniesiony dodatkowym aneksem do umowy.
7. Przedpłatę należy wpłacić na konto nr 09 1240 3060 1111 0000 3452 6114.
§6.
1. Dystrybutor zobowiązany jest do kontroli ilościowej i jakościowej towaru
w momencie dostawy.
2. Wszystkie niezgodności w dostawie towaru DYSTRYBUTOR powinien zgłaszać w formie
pisemnej w przeciągu 3 dni od dostawy. Zgłoszenie powinno zawierać nr zamówienia, datę
odbioru i opis braków.
3. W celu usprawnienia obsługi firma POLTAU na życzenie Dystrybutora może dostarczyć
zamówiony towar transportem firmowym wg stałej stawki 200,- zł netto za transport
niezależnie od ilości zamawianych bram.
§ 7.
1. Firma POLTAU udziela Dystrybutorowi gwarancji na sprzedane towary
a wykonawcą serwisu gwarancyjnego jest Dystrybutor, który wykonuje serwis na własny
koszt i we własnym zakresie.
2. Firma POLTAU zobowiązuje się w okresie gwarancji dostarczać Dystrybutorowi części
zamienne zakwalifikowane do wymiany na prawie gwarancji za zwrotem zużytych.
3. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury.
4. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej.
DYSTRYBUTOR w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego pokrywa własne koszty
dojazdu do miejsca reklamacji.
§ 8.
1. Firma POLTAU będzie służyła radą i pomocą w sprawach technicznych i handlowych
dotyczących towarów firmy POLTAU.
2. Firma POLTAU w miarę swoich możliwości będzie przekazywała Dystrybutorowi
materiały reklamowe i informacje odnośnie oferowanych towarów.
3. Dystrybutor zobowiązuje się dokładać w miarę swoich możliwości wszelkich starań
mających na celu właściwą reklamę oraz sprzedaż towarów oferowanych przez firmę
POLTAU.
§ 9.
Firma POLTAU zobowiązuje się bezpłatnie przeszkolić pracowników wskazanych przez
Dystrybutora w siedzibie firmy POLTAU w zakresie montażu oraz obsługi towarów
oferowanych przez firmę POLTAU.
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§10.
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie zwykłym z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, lub w trybie natychmiastowym w przypadkach
szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy lub ogólnych zasad
handlowych.
3. Rozwiązanie umowy obliguje Dystrybutora do natychmiastowego zaspokojenia roszczeń
firmy POLTAU przed innymi wierzycielami w okresie wypowiedzenia umowy.
§ 11.
Firma ............................. oświadcza, że jest płatnikiem VAT,
Numer Identyfikacji Podatkowej .......................... i upoważnia POLTAU do wystawienia
faktur bez swojego podpisu.
§ 12.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez
Sąd właściwy dla siedziby POLTAU.
§ 13.
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
§ 14.
W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15.
Niniejsza umowa została sporządzona na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej z umawiających się stron.
POLTAU

DYSTRYBUTOR
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