Ćwiczenia z prawa cywilnego umowa sprzedaży i dostawy
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Grupa 20.02
KAZUS UMOWA DOSTAWY
Proszę sporządzić, jako radca prawny, do którego zwrócił się Dostawca, umowę dostawy,
przy uwzględnieniu interesu mocodawcy, biorąc pod uwagę, wskazane niżej założenia:
Strony umowy:
Dostawca: Promeble Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Wesoła 22, 40-111Katowice
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000104536, NIP 6343123330,
REGON 271224878
1. Zgodnie z umową spółki zarząd może składać się 1-5 osób
2. Z treści KRS wynika, że w skład zarządu spółki Mars Spółka z o.o. z siedzibą w
Katowicach wchodzi Jan Kowalski- prezes zarządu
3. Umowa spółki zawiera regulacje dotyczące sposobu reprezentacji spółki,
reprezentacja prezes samodzielnie lub łącznie dwóch członków zarządu lub członek
zarządu z prokurentem
4. Z danych rejestrowych spółki ujawnionych w KRS wynika, że:
dla spółki ustanowiono prokurentów łącznych Jana Ptaka i Marka Ficka
Odbiorca: Stanisław Mac zam. ul. Piaskowa 48, 40-123 Katowice posiadający nadany nr
PESEL 66010912345 i nr NIP 6351234567 prowadzący działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Firma
Stolarstwo Meblowe „LUX” Stanisław Mac z siedzibą w Katowicach ul. Piaskowa 48, 40123 Katowicach posiadający nadany NIP 6432134443, REGON 271235434
Założenia do umowy
1.Dostawca jest producentem płyt laminowanych potrzebnych do produkcji mebli, w tym
także do produkcji mebli kuchennych.
2.Odbiorca jest producentem, w szczególności mebli kuchennych.
3.Odbiorca, zgodnie z ostatnią umową o dzieło, której przedmiotem jest wykonanie mebli
kuchennych, do wykonania tych mebli kuchennych będzie używał płyt laminowanych,
których przeznaczenie, szczegółowe parametry i specyfikacja określone zostały w
zamówieniu skierowanym do Dostawcy.
4.Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w czterech partiach, do określonego miejsca
dostawy.
5. Koszty transportu i innych kosztów dostaw obciążają Dostawcę.
6.Dostawca każdorazowo zawiadomi Odbiorcę o gotowości poszczególnych partii dostaw do
odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.W zawiadomieniu Dostawca wskaże termin odbioru.
7.Odbiorca zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru dostaw w terminie wskazanym
przez Dostawcę.
8.Odbiór dostaw zostanie potwierdzony w protokole odbioru.

9. W protokole odbioru powinny być wskazane wszelkie zastrzeżenia, w szczególności
istnienie wad fizycznych rzeczy wchodzących w skład danej partii dostawy.
10.Wskazanie w protokole odbioru zastrzeżeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy
składających się na określoną partię dostawy, które nie mogły być z łatwością wykryte przez
Odbiorcę w ramach czynności odbiorczych.
11.W przypadku zwłoki Odbiorcy w przystąpieniu do czynności odbioru, odbiorca zapłaci
Dostawcy karę umowną w wysokości ...........% wartości netto danej partii dostawy.
11.W przypadku nieuzasadnionej odmowy Odbiorcy podpisania protokołu odbioru danej
partii dostawy lub w przypadku zgłoszenia bezzasadnych zastrzeżeń, zapłaci on Dostawcy
karę umowną w wysokości ...........% wartości netto danej części dostawy.
12.Kary umowne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Dostawcę
od Odbiorcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne, na
zasadach ogólnych.
13.Z chwilą wyładunku danej partii dostawy we wskazanym miejscu korzyści i ciężary
związane z dostarczoną partią dostawy oraz ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia
dostarczonych rzeczy przechodzi na Odbiorcę.
14.Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za towar odebrany bez zastrzeżeń.
15.Cena towaru wynosi ........................ netto za jedną sztukę.
16.Płatności dokonywane będą przez Odbiorcę za każdą dostarczoną partię dostawy w
terminie ........................ dni od daty odbioru wskazanej na protokole odbioru na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Dostawcę nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu
odbioru. Wartość netto danej faktury wystawionej przez Dostawcę stanowić będzie iloczyn
ceny oraz liczby sztuk towaru dostarczonych w danej partii i odebranych bez zastrzeżeń przez
Odbiorcę. Do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, doliczony zostanie
podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
17.W przypadku gdy Odbiorca zgłosi zastrzeżenia dotyczące wadliwości poszczególnych
rzeczy wchodzących w skład danej partii dostawy, płatność za te rzeczy nastąpi na podstawie
odrębnej faktury wystawionej przez Dostawcę nie wcześniej niż w dniu podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru dostarczonych przez Dostawcę niewadliwych rzeczy.
18.W przypadku istnienia wad rzeczy wchodzących w skład poszczególnych partii dostawy,
Dostawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy wadliwych na rzeczy wolne od wad w
terminie nie dłuższym niż ........................ dni od daty pisemnego zawiadomienia Dostawcy
przez Odbiorcę o wykryciu wady, przy czym w przypadku wskazania w protokole odbioru
zastrzeżeń, za datę zawiadomienia Dostawcy o wadach dostarczonych rzeczy uznaje się dzień
podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy zastrzeżeń w protokole odbioru.
19.W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od
wad w terminie, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości ...........% wartości
netto danej partii dostawy za każdy dzień zwłoki.
20.W przypadku gdy zwłoka Dostawcy w usunięciu wad w terminie przekracza
........................ dni roboczych, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w części
obejmującej rzeczy wadliwe. Odstąpienie przez Odbiorcę od umowy nie zwalnia Dostawcy z
obowiązku zapłaty kary umownej za okres do chwili złożenia przez Odbiorcę pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
21.Określone wyżej kary umowne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia
przez Odbiorcę od Dostawcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary
umowne, na zasadach ogólnych.
22.Dostawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie parametry
oraz posiada wszystkie cechy wskazane w załączniku do niniejszej umowy.

23.Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości na rzeczy ruchome składające się na towar
na okres .......... lat, licząc od dnia wydania danej partii dostawy.
24. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy uniemożliwiającej korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem określonym w załączniku do niniejszej umowy, Dostawca
zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad w określonym
terminie oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych
rzeczy.
25. W przypadku gdy Dostawca w ramach gwarancji dostarczy Odbiorcy nowe rzeczy, termin
gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W
pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady rzeczy Odbiorca nie mógł z niej korzystać.
26.Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Oczekiwania Dostawcy dotyczące umowy:
1. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe umowy winny zostać uregulowane
bezpośrednio w treści umowy, a ewentualnie powołane w umowie odrębne dokumenty
lub załączniki winny zostać opisane w treści umowy w sposób pozwalający na
ustalenie ich formy i istotnej treści.
2. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony umowy i wykazujące
należyte umocowanie osób reprezentujących strony przy zawieraniu umowy.
3. Umowa winna uwzględniać przyjęte samodzielnie brakujące lub dodatkowe elementy
stanu faktycznego, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności z elementami
stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w treści powyższych założeń.
4. Umowa może zawierać postanowienia regulujące kwestie nie objęte wskazanymi
wyżej założeniami, przy czym ich wprowadzenie do treści umowy nie może w
jakikolwiek sposób uchybiać sprecyzowanym wyżej założeniom.
5. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy
należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby składającej podpis.

