
UMOWA  DOSTAWY  nr ……….. 

 

W dniu …………………………. r. w Zawierciu, pomiędzy: 

Zakładami Produkcyjnymi B-D S.A. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, 

ul. 11 Listopada 2/4, wpisanymi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448754, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy, XVII Wydział Gospodarczy, w Częstochowie, kapitał zakładowy 

417.800.00,00 zł., NIP 6490021661, reprezentowanymi przez: 

Prezesa Zarządu – ………………………………….. 

zwanymi dalej „Odbiorcą”, z jednej strony 

a 

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

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

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:           

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

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

zwaną dalej „Dostawcą”, z drugiej strony została zawarta umowa treści 

następującej: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów opakowaniowych, 

objętych zadaniem nr …………… . 

2. Szczegółowe warunki dostawy określone są w Istotnych warunkach 

zamówienia, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Szczegółowo przedmiot dostawy wraz z wymaganiami technicznymi 

określony jest w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

 

      § 2 

 

1. Dostawca oświadcza, że jest producentem materiałów opakowaniowych, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia materiałów, określonych w § 

1 niniejszej umowy i do ich dostarczenia Odbiorcy, a Odbiorca zobowiązuje się 

zapłacić Dostawcy ustaloną cenę.  

 

      § 3 
 

1.  Realizacja dostaw materiałów opakowaniowych, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, następować będzie na podstawie zamówień, składanych przez 

Odbiorcę, określających każdorazowo asortyment, ich ilość oraz termin i 



miejsce dostawy. Zamówienia składane będą pocztą elektroniczną na adres 

Dostawcy ………………………… . 

2. Termin dostawy materiałów opakowaniowych, zamawianych przez Odbiorcę 

wynosi 7 dni roboczych, od daty doręczenia zamówienia.  

 

§ 4 

 

Dostawca zobowiązuje się utrzymywać w swoich magazynach odpowiedni 

zapas materiałów opakowaniowych, zabezpieczający ciągłość produkcji 

Odbiorcy. 

 

§ 5 

 

1. Dostawca do każdej dostawy obowiązany jest dołączyć świadectwo jakości 

oraz fakturę. 

2. Dostawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy doręczyć Odbiorcy kopię ważnej polisy OC produktu, z 

sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł. i utrzymywać jej ważność 

przez okres obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

Przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy ceny określone w Formularzu 

cenowym (załącznik nr 2) są stałe. 

   

§ 7 

 

Ceny ustalone w formularzu cenowym są cenami loco magazyn Odbiorcy i 

obejmują wszystkie koszty związane z wytworzeniem i dostawą zamówionych 

materiałów opakowaniowych. 

 

      § 8 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę za materiały 

opakowaniowe, dostarczone zgodnie ze złożonym zamówieniem, w terminie 

60 dni od daty otrzymania faktury. 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Odbiorcę terminu zapłaty, Dostawca 

ma prawo do naliczenia Odbiorcy odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§ 9  

  

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionych materiałów 

opakowaniowych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 



..% wartości nie dostarczonych w terminie materiałów, za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości opóźnionej partii 

materiałów. 

2. W przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Dostawca, Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości nie dostarczonych materiałów. 

3. W przypadku nie dostarczenia przez Dostawcę w terminach określonych w 

niniejszej umowie pełnej ilości zamówionych materiałów, co uniemożliwi 

Odbiorcy wywiązanie się z zawartych umów, Odbiorca zastrzega sobie 

prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

 

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych 

dostarczonych materiałów Odbiorca zawiadomi o tym fakcie Dostawcę w 

formie pisemnej.  

2. Reklamacje ilościowe zostaną zgłoszone w terminie 14 dni od stwierdzenia 

niezgodności w ilości dostarczonych materiałów. 

3. Reklamacje jakościowe zostaną zgłoszone w terminie 7 dni od daty 

stwierdzenia wad. 

4. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 

od otrzymania reklamacji, dostarczyć, w przypadku reklamacji ilościowej 

brakującą ilość materiałów, a w przypadku reklamacji jakościowej odpowiednią 

ilość materiałów wolnych od wad. 

 

§ 11 

 

Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej 

umowy, ze strony Dostawcy wyznaczony został ………………… tel. 

…………, email ……., a ze strony Odbiorcy ................................. tel. 

.................., email …… .  

 

§ 12 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, to jest na okres 12 

miesięcy, czyli od dnia ………………………….. r. do dnia 

………………………… r. 

2. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania umowy w zakresie nie 

przekraczającym 50% ilości opakowaniowych, określonych w Formularzu 

cenowym. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym 

zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego 



odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

 

§ 13 

 

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

      § 14 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej 

umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

 

§ 15 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 16 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

        Dostawca Odbiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


