
UMOWA NR    /   /05/2019

Zawarta w dniu ….........................r. pomiędzy:

Firmą:

Martin Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zawierciu, 

przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 37/39 wpisaną do KRS prowadzony

przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem 0000284043, 

NIP: 573-10-35-085,  

jako importerem piwa reprezentowaną przez:

1. Mariusz Gola – Prokurent

zwaną w dalszej części umowy Dystrybutorem

a

Firmą : …............................................................ z siedzibą przy  ul. …................................, …........................... , wpisana do 

ewidencji działalności gospodarczej/ krajowego rejestru sądowego pod nr:   NIP:.............................;   REGON: 

…...............................

reprezentowaną przez:

1. …...................... zamieszkały/a w …............................przy ul................................. numer pesel......................

zwanym w dalszej części umowy Klientem

§1

Dystrybutor w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się do:

1. Dostarczenia bezpośrednio, bądź za pośrednictwem wskazanego hurtownika wybranego 

z asortymentu produktów Dystrybutora. 



 §2

Klient ponadto zobowiązuje się do:

• zamawiania towaru z asortymentu Dystrybutora min 3 dni przed oczekiwaną dostawą,wartość zamówienia musi 

spełniać minimum logistyczne ustalone z Dystrybutorem.

• zwrotu opakowań (KEG) do 30 dni od daty dostawy, brak zwrotu opakowań w terminie skutkuje karą umowną 

w wysokości 500 pln netto/keg, , którą zostanie obciążony Klient

• zwrotu opakowań wg minimum logistycznego( dotyczy dostaw za pośrednictwem spedycji  Raben)  tj: na palecie  

18 keg 30L /12keg 50L , za mniejszą ilość zwrotu opakowań  Dystrybutor  obciąży kosztami  Klienta .

(Umieszczenie opakowań  na palecie i zabezpieczenie folią stretch )

• serwisu i usuwaniu awarii instalacji do rozlewu piwa na własny koszt.

• Kontroli przydatności do spożycia sprzedawanego piwa oraz przechowywania produktu zgodnie z normą polską 

• jeżeli towar dostarczany jest do Klienta przez przewoźnika , obowiązek rozładunku spoczywa 

na Kliencie 

§3

1.Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  

wypowiedzenia. 

2.Dystrybutor  zastrzega  sobie  prawo rozwiązania  umowy w trybie  natychmiastowym w przypadku nie  wywiązania  się  

Klienta z warunków niniejszej umowy zawartych w §3, 4 ,5 lub wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Klienta. 

3.Niniejsza umowa może być także rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

4.Klient jest zobowiązany do podpisania deklaracji wekslowej wraz z wekslem in blanco

5.W razie braku sprzedaży w ciągu 30 dni Dystrybutor może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

6.Termin płatności za faktury jest terminem następnego zamówienia , ale nie dłuższy niż 14 dni. (Płatność z dostawy

na dostawę). 

7. Dwie pierwsze dostawy  – forma płatności - przedpłata. /gotówka

§4

1. Opakowania typu keg są własnością Dystrybutora.

2. Klient jest zobowiązany do zwrotu opakowań typu keg w ciągu  60 dni od dostawy .

3. Jeżeli Klient nie zwróci opakowań typu keg w przeciągu 60 dni , Dystrybutor ma prawo do obciążenia Klienta z tytułu 

niezwróconych opakowań typu keg , na zasadach określonych w niniejszej umowie.

4. Klient jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji otrzymanych  i zwróconych opakowań . 

Dowodem otrzymanych  opakowań jest Faktura Vat ( zakup piwa) , a   poświadczającym zwrot opakowań typu keg jest  

dokument PZ z pieczątką firmową Dystrybutora 

§5

Użyczony sprzęt  przez Dystrybutora zostanie ujęty w oddzielnym aneksie do umowy.



§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

§8

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu dla siedziby 

Dystrybutora.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Klient Dystrybutor

Data i miejscowość …......................................

Nazwisko ….....................................................

Imię ….............................................................

PESEL ….........................................................

Adres zamieszkania ….....................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  

dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pana danych osobowych jest Martin Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  

w 42-400 Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 37/39.

Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  zawarciem  z  Państwem  niniejszej  umowy  będą  przetwarzane  w  

następujących celach:

- związanych z realizacją podpisanej z Państwem Umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,


