UMOWA WSPÓŁPRACY

«Nr_umowy»

Data zawarcia umowy

Miejsce zawarcia umowy

«Data_umowy»

Pszczyna
STRONY UMOWY

1. SPRZEDAJĄCY
REMGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-200 Pszczyna, ul. Hetmańska 14 A
KRS: 0000406291, NIP: 747-10-00-492
Reprezentowana przez: «Imię» «Nazwisko» - «stanowisko»

2. KUPUJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO \ NAZWA

«Imię» «Nazwisko»«działającego_w_imieniu_» «Nazwa_firmy»

MIASTO \ KOD POCZTOWY

«Kod_pocztowy» «Miasto»

ULICA \ NR. LOKALU

«ulica»

NIP

«NIP»

REGON
K R S/CEIDG
REPREZENTOWANY PRZEZ
E-MAIL (do kontaktów formalnych)
NR TELEFONU (do kontaktów formalnych)

«REGON»
«KRS»
«Reprezentowany»
«Adres_email»
«Telefon_służbowy»

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy (UW) jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron
wynikających ze współpracy polegającej na:
• nabywaniu przez Kupującego od Sprzedającego gazów technicznych w urządzeniach ciśnieniowych
(butlach, wiązkach itp.),
• nabywaniu przez Kupującego od Sprzedającego towarów i usług związanych z prawidłowym
obrotem i eksploatacją gazów technicznych,
• świadczeniu usługi wynajmu\dzierżawy zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek itp.) oraz
pojemników (koszy) transportowych oddanych Kupującemu w odpłatne użytkowanie i nie
będących Jego własnością,
• dostawach towarów i usług transportem Sprzedającego,
• pozostałych czynności związanie z eksploatacją gazów technicznych.
Wraz z niniejszą umową Kupujący otrzymuje następujące załączniki:
• Załącznik nr 1: Ogólne Warunki dostaw towarów i usług (dalej OW)
• Załącznik nr 2: Tabela Rabatów Indywidualnych (dalej Tabela Rabatów)
• Załącznik nr 3: Formularz „Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień”
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. Podpisanie umowy przez
Kupującego oznacza fakt odbioru załączników, zapoznania się z ich treścią oraz ich akceptację. Sprzedający
ma prawo do zmiany treści OW. O planowanej zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego drogą mailową
z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmian Kupujący ma prawo do
sprzeciwu. Sprzeciw jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy i powinien być złożony na pisemnie
przed upływem 14 dni od poinformowania Kupującego o proponowanych zmianach. W przypadku braku
pisemnego sprzeciwu Kupującego w powyższym terminie, wprowadzone zmiany obowiązują od daty
umieszczonej w treści powiadomienia. W przypadku skutecznego sprzeciwu, do końca terminu
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wypowiedzenia obowiązują zasady zgodne z dotychczasowymi OW.
Na potrzeby realizacji Umowy należy przyjąć definicje i sformułowania określone w dokumencie OW – Dział
1 „Definicje”.
§ 2. ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Kupującemu gazy techniczne na zasadach
określonych w OW - Dział 3 „Zamówienia” oraz Dział 4 „Dostawa i transport”.
2. Terminy i wielkości zamówień dostaw gazów będą każdorazowo ustalane pomiędzy Stronami za
pomocą korespondencji elektronicznej. Wykaz osób wraz z danymi kontaktowymi, upoważnionych do
składania zamówień umieszczony jest w załączniku nr 3 do niniejszej UW.
3. Zamówienia można składać za pomocą dedykowanego systemu sprzedażowego (lub imiennego
formularza) dostępnego po zalogowaniu na stronie internetowej Sprzedającego a także za pomocą
poczty elektronicznej na adres: . Kontakt w sprawie realizacji złożonych zamówień możliwy jest pod
numerem telefonu . W szczególnych przypadkach (awaria systemowa, awaria Internetu u Klienta itp.)
dopuszczalne jest złożenie zamówienia drogą telefoniczną. Taka forma zamówienia wymaga jednak
potwierdzenia mailowego niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Właściwe dane teleadresowe Kupującego, przeznaczone do bieżących kontaktów, potwierdzeń lub
indywidualnych ustaleń dla każdego zamówienia są:
e-mail: «Adres_email»; tel. «Telefon_służbowy»; «upow1_tel»; «upow2_tel»;«upow3_tel»
5. Butle nie będące własnością Kupującego, przekazane na podstawie niniejszej Umowy nie mogą być bez
zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie, przekazane do użytkowania lub napełniania podmiotom
trzecim.
6. Dzierżawy oraz ewidencja opakowań ciśnieniowych odbywa się według zasad określonych w OW - Dział
5 „Opakowania Zwrotne”.
§ 3. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Sprzedającemu przysługuje od Kupującego
wynagrodzenie, zgodnie ze stawkami Cennika Bazowego dostępnego na stronie www Sprzedającego
oraz Tabelą Rabatów zawartą w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Zasady dokonywania płatności za towary i usługi realizowane na podstawie niniejszej Umowy określone
są w OW - Dział 7 „Płatności”.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie Sprzedający może wyrazić zgodę na realizowanie bieżącej sprzedaży
na podstawie przedpłat lub sprzedaży gotówkowej.
4. Za chwilę zapłaty Strony uznają moment zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym
Sprzedającego.
5. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
6. Sprzedający, dla zaspokojenia ewentualnych roszczeń od Kupującego, może wymagać dodatkowego
zabezpieczenia w postaci kaucji, depozytu, poręczenia lub gwarancji bankowej albo weksla in blanco
wystawionego przez Kupującego. Weksel zdeponowany jest u przedającego a Porozumienie Wekslowe
dołączane jest do Umowy jako osobny Załącznik.
7. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w przypadku zabezpieczenia wekslowego, Sprzedający, na podstawie
wniosku Kupującego, zwróci mu weksel zabezpieczający w terminie 7 dni pod warunkiem, że wszelkie
zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego zostaną należycie uregulowane. Zwrot weksla można
zastąpić komisyjnym zniszczeniem weksla. W takim przypadku Sprzedający prześle na adres Kupującego
protokół zniszczenia weksla.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Strony
zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje wynikające z treści umowy.
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2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o
wypowiedzeniu zostało złożone drugiej Stronie.
3. Sprzedający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Kupującego istotnych jej postanowień lub OW.
4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron powoduje postawienie wszelkich wierzytelności
przysługujących Sprzedającemu w stan natychmiastowej wymagalności.
5. W przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zasad określonych w OW lub zapisów niniejszej
Umowy, a także w przypadku uzasadnionego zagrożenia dotyczącego współpracy, Sprzedający ma
prawo zażądać od Kupującego zwrotu butli w każdym momencie trwania umowy.
6. Po ustaniu niniejszej umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt będących w jego
posiadaniu butli otrzymanych do odpłatnego użytkowania od Sprzedającego bez wezwania, w terminie
7 dni od dnia ustania umowy. Butle muszą znajdować się w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające z prawidłowej eksploatacji.
7. Korespondencję dotyczącą Umowy należy kierować na wskazane poniżej adresy:
Do Sprzedającego:
Nazwa Firmy

REMGAZ Sp. z o. o.

Ulica \ numer

Hetmańska 14 A

Kod \ miasto

43-200 Pszczyna

e-mail

e-mail: biuro@remgaz.com.pl

Do Kupującego:
Nazwa Firmy

«Nazwa_firmy»

Ulica \ numer

«koresp_ulica»

Kod \ miasto

«koresp_kod» «koresp_miasto»

e-mail

«Adres_email»

8. O każdej zmianie adresu Strony są zobowiązane powiadomić się wzajemnie. Brak powiadomienia
skutkuje tym, iż korespondencję wysłaną na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczoną.
9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
10. Strony oświadczają, iż do kształtowania treści łączącego je stosunku prawnego nie będą miały
zastosowania wzorce umowne doręczone przez Kupującego lub dokumenty o podobnym znaczeniu. W
związku z powyższym, nawet mimo przesłania lub doręczenia zamówienia wraz z jakimikolwiek
warunkami proponowanymi przez Kupującego – nie będą one traktowane jako złożenie przez
Kupującego oferty zakupu na warunkach wskazanych przez Kupującego.
11. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy polskiego prawa
powszechnie obowiązującego.
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji a w
przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane prze z Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…..............................................................

…............................................................

[za Sprzedającego]

[za Kupującego]

…............................................................
[za Kupującego]
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