
  

Zawarta w dniu ............................................. pomiędzy Incom Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 6, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373; kapitał zakładowy: 10 000 000 złotych, 

reprezentowaną przez Mariusza Jaworskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej DOSTAWCĄ, a  

   .  

reprezentowaną przez:  

  

1. ......................................................................................  

  

2. ...................................................................................... 

  

3. ...................................................................................... 

 

prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów rejestrowych, zwaną dalej PARTNEREM.  

  

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

Umowa określa ogólne warunki sprzedaży produktów z aktualnej oferty handlowej DOSTAWCY.   

§ 2.  ZAMÓWIENIA 

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez PARTNERA. Zamówienie może 

być dokonane pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem lub w Systemie Sprzedaży Internetowej.   

2. Umowa sprzedaży zamówionego przez PARTNERA produktu dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez 

DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury na zamawiane produkty.   

3. Potwierdzenie przyjęcia przez DOSTAWCĘ zamówienia może być dokonane przez telefon, przez wystawienie faktury 

lub w formie elektronicznej.   

4. DOSTAWCA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, przy czym PARTNEROWI 

nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem.   

5. Nieodebranie przez PARTNERA zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ 

stosownego odszkodowania oraz rozwiązania niniejszej umowy.   

6. DOSTAWCY przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.   

7. Zasady sprzedaży poprzez Internet określa „Regulamin korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej”.   

§ 3.  ROZLICZENIA 

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru, a w przypadku 

płatności przelewem towar może być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek DOSTAWCY.   

2. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego 

DOSTAWCY. PARTNER zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy 

sprzedaży z odroczonym terminem płatności.  

3. DOSTAWCA ma prawo wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze  w odrębnym piśmie skierowanym do 

PARTNERA. Miejsce wskazane w w/w piśmie jest miejscem wykonania umowy.  

§ 4.  REKOJMIA I GWARANCJA 

1. PARTNEROWI przysługują uprawnienia i terminy z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach określonych 

w „Ogólnych warunkach odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz trybu postępowania reklamacyjnego” na stronie 

www.incomgroup.pl, obowiązujących w dniu dokonania zakupu produktu. 

§ 5.  DOSTAWA TOWARU 

1. DOSTAWCA wysyła towar za pośrednictwem firm spedycyjnych lub kurierskich  według zasad określonych 

w Warunkach Współpracy znajdujących się na stronie www.incomgroup.pl.  

2. DOSTAWCA wysyła towar na adres wysyłkowy wskazany w „Informacjach o PARTNERZE” stanowiącej integralną. część 

niniejszej umowy. Wysłanie towaru na inny adres niż zadeklarowany w „Informacjach o PARTNERZE”, wymaga złożenia 

pisemnej dyspozycji przez osobę upoważnioną do działania w imieniu PARTNERA lub dodania i zatwierdzenia adresu 

wysyłkowego na stronie online.incom.pl (po zalogowaniu). 

3. W przypadku, gdy dostarczony do PARTNERA towar (przez co rozumie się przyjęcie przesyłki przez pracownika 
PARTNERA) nie odpowiada specyfikacji zamówienia, bądź zamówienie nie zostało w ogóle złożone lub złożone przez 
osobę nieuprawnioną, wówczas PARTNER jest zobowiązany odesłać towar do DOSTAWCY nie później niż w następnym 
dniu roboczym.   

4. Odbiór towaru z magazynu DOSTAWCY wymaga posiadania przez osobę odbierającą towar ważnego, imiennego 

upoważnienia podpisanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu PARTNERA. PARTNER ponosi 

odpowiedzialność za osobę, która legitymuje się wystawionym przez niego upoważnieniem do czasu otrzymania 

pisemnego odwołania przez DOSTAWCĘ tegoż upoważnienia. .  

Umowa Handlowa Nr   ....................................  
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5. PARTNER lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy 

z dołączona fakturą i zamówieniem w momencie odbioru produktów.   

6. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków, uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury 

z zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy, na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego, protokołu 

reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy spedycyjnej/kurierskiej lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne 

pisemne powiadomienie DOSTAWCY.   

7. DOSTAWCA ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie zgłoszonych po odbiorze przesyłki od firmy 

spedycyjnej/kurierskiej lub po odbiorze towaru bezpośrednio z magazynu DOSTAWCY.  

§ 6.  CENY I KOSZTY DODATKOWE 

1. Cena towaru sprzedawanego PARTNEROWI jest ustalana indywidualnie dla każdego PARTNERA przy uwzględnieniu 
m.in. dotychczasowego obrotu, regularności zakupów i dyscypliny płatności. Poziom cen PARTNERA jest informacją 
poufną i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa DOSTAWCY.   

2. Ceny są określane loco magazyn DOSTAWCY. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do faktury doliczany jest koszt przesyłki towaru na zasadach określonych w Warunkach Współpracy na stronie 

www.incomgroup.pl.    

§ 7. TAJEMNICA HANDLOWA 

1. Dane o cenach oraz dostępności produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ w Systemie Sprzedaży Internetowej 

przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DOSTAWCY w/w produktów.   

2. PARTNER zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, handlowych 

i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Systemu Sprzedaży Internetowej, jak również nie może ich 

wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż cele związane z zakupem towarów od DOSTAWCY. W wypadku 

naruszenia powyższego zakazu DOSTAWCA może odebrać PARTNEROWI prawo dostępu do Systemu Sprzedaży 

Internetowej.  

§ 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia 

z zachowaniem miesięcznego okresu liczonego od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia.  

2. W przypadku gdy PARTNEREM są wspólnicy spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa lub spółka komandytowo-

akcyjna, dotychczasowi lub nowi wspólnicy tych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązani powiadomić 

DOSTAWCĘ pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego 

tych spółek, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia DOSTAWCY o tej zmianie.  

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego i prawidłowej realizacji transakcji, Strony wyrażają zgodę aby 

cała wymiana informacji drogą elektroniczną jak również wszystkie rozmowy telefoniczne pomiędzy nimi były 

rejestrowane za pomocą urządzeń cyfrowych.  

4. Umowa uchyla wszelkie inne umowy i  porozumienia  zawarte pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą 

umową. W zakresie nie uregulowanym umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Warunkach Współpracy 

na stronie www.incomgroup.pl. 

5. W przypadku naruszenia przez PARTNERA warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności warunków 

objętych klauzulą tajności, wszczęte zostanie postępowanie prawne, w którym DOSTAWCA ma prawo ubiegać się 

o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w wyniku działania PARTNERA.  

6. Sprawy sporne, wynikłe z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi we 

Wrocławiu.  

7. Wszelkie zmiany umowy  wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.   

 

Załączniki:  

1. Informacje o PARTNERZE   

2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych  

3. Lista osób upoważnionych do osobistych odbiorów towarów z Incom Group S.A.*   (* Prosimy skreślić, jeśli nie dotyczy) 

 

 
   DOSTAWCA                    PARTNER 

    

  

 

 (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 

 

http://www.incomgroup.pl/

