Ćwiczenia z prawa cywilnego umowa dostawy
KAZUS UMOWA DOSTAWY
Proszę sporządzić, jako radca prawny, do którego zwrócił się Odbiorca, umowę dostawy, przy
uwzględnieniu interesu mocodawcy, biorąc pod uwagę, wskazane niżej założenia:
Strony umowy:
Dostawca: Produkcja Maseczki, Rękawice i Przyłbice Paweł Pomysłowy Spółka
Komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Wesoła 22, 40-111Katowice, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach pod nr KRS 0000011223344, NIP 787-878-99-00,
reprezentowana przez komplementariusza Pawła Pomysłowego
Odbiorca: Hurtownia Medyczna W. Kowalski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul.
Prawobrzeżna 12, 31-150 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod nr KRS 0000099988, NIP 777888-99-00, REGON 987654321,
reprezentowana przez wspólników Wojciecha Kowalskiego i Macieja Wirusa
Założenia do umowy
1. Odbiorca oczekuje, że Dostawca wytworzy i dostarczy Odbiorcy wyroby w postaci
maseczek ochronnych w liczbie 10.000 sztuk,
2. Przeznaczenie, szczegółowe parametry i specyfikacja towaru określone zostały w
zamówieniu skierowanym do Dostawcy.
3. Odbiorca oczekuje, że Dostawca wytworzy towar z własnych materiałów z najwyższą
starannością, zgodnie z własną technologią oraz zobowiązuje się uzyskać wszelkie atesty
oraz spełnić wszelkie inne wymagania niezbędne do korzystania z towaru zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Odbiorca odbierze towar i za niego zapłaci.
5. Towar będzie zapakowany w bezzwrotne opakowania w postaci kartonów po 1000 sztuk
w kartonie. Maseczki będą pakowane po 10 sztuk w foliowych jednorazowych,
biodegradowalnych opakowaniach.
6. Towar zostanie dostarczony do siedziby Odbiorcy, w 10 partiach w każdym tygodniu,
poczynając od dnia następnego po zawarciu umowy i w każdym następnym tygodniu w
tym samym dniu tygodnia, w którym nastąpiła pierwsza dostawa.
7. Koszt transportu i wyładunku towaru na miejsce wskazane w umowie ma obciążać w
całości Dostawcę.
8. Z chwilą wyładunku każdej partii towaru, korzyści i ciężary związane z dostarczoną partią
przechodzą na Odbiorcę.
9. Z czynności odbioru każdej partii towaru sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli obu stron.
10. Odbiorca oczekuje, że Dostawca zawiadomi Odbiorcę o godzinie każdej z dostaw nie
później niż poprzedniego dnia przed dostawą, w formie elektronicznej na wskazany w
umowie adres e-mail.
11. Odbiorca chce zapłacić cenę wskazaną w zamówieniu opartym na prospekcie ofertowym
Dostawcy tj. 5,50 zł netto za sztukę, a całości dostawy towaru na kwotę 55.000 zł netto
powiększoną o należny podatek VAT.

12. Zapłata ceny za dostarczony towar, następować będzie każdorazowo po dostawie każdej
partii, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcę, w terminie 7 dni od dnia
ich doręczenia Odbiorcy.
13. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy o numerze
..................., prowadzony przez ................... Za datę płatności uważana będzie data
obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
14. Warunkiem dokonania zapłaty będzie dołączenie przez Dostawcę do każdej z faktur VAT,
protokołu zdawczo - odbiorczego danej partii towaru stwierdzającego kompletność oraz
zgodność ze specyfikacją.
15. Odbiorca chce mieć prawo kontrolowania procesu wytwarzania towaru z punktu widzenia
spełniania specyfikacji.
16. Odbiorca oczekuje, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
Umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
a) w wysokości ................... % ceny brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu
poszczególnych partii towaru,
b) w wysokości ................... % całości ceny brutto, jeżeli Odbiorca odstąpi od
Umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca.
17. Odbiorca godzi się, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
Umowy Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:
a) w wysokości ................... % ceny brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze
poszczególnych partii towaru,
b) w wysokości ................... % całości ceny brutto, jeżeli Dostawca odstąpi od
Umowy z przyczyn, za które odpowiada Odbiorca.
18. Odbiorca godzi się na by strony miały prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
rzeczywiście poniesiona szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar
umownych.
19. Odbiorca oczekuje, że Dostawca udzieli mu gwarancji jakości towaru (szczegółowe
warunki oraz terminy gwarancji określone zostaną w odrębnym dokumencie gwarancji).
20. Odbiorca oczekuje, że prawa i obowiązki stron nie będą mogły być zbywane ani
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej ze stron wyrażonej na piśmie.
21. Odbiorca chce by ustalić zasady dotyczące powiadomień i kierowania informacji.
Oczekiwania 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 informacje i
elementy, 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.

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 Kraków ul. Wesoła 22, 30-111Kraków
1. Zgodnie z umową spółki zarząd może składać się 1-5 osób
2. Umowa spółki zawiera regulacje dotyczące sposobu reprezentacji spółki, reprezentacja
prezes samodzielnie lub łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu z
prokurentem
3. Z treści KRS wynika, że w skład zarządu spółki Promeble Spółka z o.o. z siedzibą w
Katowicach wchodzi Jan Kowalski- prezes zarządu
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 PESEL 66071201234
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, 40-123 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 zawartą 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.
7. W zawiadomieniu Dostawca wskaże termin odbioru.
8. Odbiorca zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru dostaw w terminie wskazanym
przez Dostawcę.
9. Odbiór dostaw zostanie potwierdzony w protokole odbioru, w którym powinny być
wskazane wszelkie zastrzeżenia, w szczególności istnienie wad fizycznych rzeczy
wchodzących w skład danej partii dostawy. 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.
10. W przypadku zwłoki Odbiorcy w przystąpieniu do czynności odbioru lub w przypadku
nieuzasadnionej odmowy Odbiorcy podpisania protokołu odbioru danej partii dostawy lub
w przypadku zgłoszenia bezzasadnych zastrzeżeń, odbiorca zapłaci Dostawcy karę

umowną. Kary umowne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia przez
Dostawcę od Odbiorcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary
umowne, na zasadach ogólnych.
11. 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.
12. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za towar odebrany bez zastrzeżeń.
13. Cena towaru ma być ustalona za jedną sztukę.
14. Płatności dokonywane będą przez Odbiorcę za każdą dostarczoną partię dostawy zgodnie z
ustaloną i obliczoną w umowie ceną w określonym terminie od daty odbioru wskazanej w
protokole odbioru na podstawie faktury VAT. wystawionej przez Dostawcę nie wcześniej
niż w dniu podpisania protokołu odbioru.
15. 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.
16. W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od
wad w terminie, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną.
17. Dostawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie parametry
oraz posiada wszystkie wymagane cechy.
18. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości na rzeczy ruchome składające się na towar.
W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy uniemożliwiającej korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem, 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. 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.
Oczekiwania dotyczące umowy:
6. 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.
7. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony umowy i wykazujące należyte
umocowanie osób reprezentujących strony przy zawieraniu umowy.
8. Umowa winna uwzględniać przyjęte samodzielnie brakujące lub dodatkowe informacje i
elementy, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności z elementami stanu
faktycznego wskazanymi wyraźnie w treści powyższych założeń.
9. 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.
10. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy należy
wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby składającej podpis.

