Umowa handlowa w zakresie sprzedaży paliw
zawarta w Kole w dniu ……………………. roku pomiędzy:
Spółką TRANS-KOL PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, (62600 Koło) przy ulicy Toruńskiej 186, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze
przedsiębiorców pod nr KRS 0000179219, NIP: 6661975486, REGON: 311605662 reprezentowaną
przez: Zenona Sobczaka – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Sprzedawcą”
a
…………………………………………………………………………………………………................
..........................................................................................................................................

1.
2.
3.

4.

…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Kupującym”.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków sprzedaży paliw przez Sprzedawcę na rzecz
Kupującego.
Zamówienia będą składane przez Kupującego lub upoważnione przez niego osoby bezpośrednio u
Sprzedawcy telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Sprzedawcę adres.
Zawierając niniejszą Umowę Kupujący oświadcza, iż posiada aktualną i ważną Koncesję na obrót
paliwami ciekłymi, jeśli zakres prowadzonej prze niego działalności wymaga posiadania takich
uprawnień, na co przedkłada uwierzytelnioną przez osoby odpowiedzialne kopię Koncesji
Odbiór produktów (paliw) odbywać się będzie w ten sposób że………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

5. Jeżeli odbiór paliw następuje bezpośrednio w siedzibie Kupującego i jest realizowany własnym
transportem Sprzedawcy to w przypadku, gdy Kupujący posiada na własność zbiornik do składowania
paliwa, to Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za składowane paliwo z zachowaniem
obowiązujących zasad p.poż., UDT oraz ochrony środowiska, a także obowiązany jest dochować
odpowiedniej staranności, by zakupiony produkt nie stwarzał przy tym żadnego zagrożenia dla
otoczenia.
6. Kupujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy odbiorze produktu
lub osoby, które działają na jego rzecz, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.
7. Osoby dokonujące czynności związanych z odbiorem produktu działają w imieniu i na rzecz
Kupującego, chyba, że Kupujący zastrzeże pisemnie pod rygorem nieważności brak umocowania
takich osób.
8. Kupujący udziela pełnomocnictwa osobom działającym w imieniu i na rzecz Kupującego do odbioru
w jego imieniu dokumentów handlowych przez co zakup paliwa przez te osoby uznaje się za zakup
paliwa dokonany przez Kupującego w ramach niniejszej Umowy.
9. Z chwilą wydania produktu na Kupującego przechodzą wszelkie koszty, ciężary związane z
produktem, podobnie z tą chwilą Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia produktu, ponosi wszelką odpowiedzialność za niego i warunki jego przechowywania.
Chwilą wydania produktu Kupującemu jest moment przekazania go do przewozu przewoźnikowi,
ewentualnie moment dostarczeni produktu transportem Sprzedawcy do Kupującego albo nabycie
produktu przez Kupującego bezpośrednio od Sprzedawcy. Rozliczenie ilości produktów
sprzedawanych w ramach umowy odbywać się będzie w m3 w temperaturze 15oC w oparciu o dowód
wydania z bazy paliw.
10. Sprzedaż dotyczy następujących rodzajów paliwa: PB95, PB98, ON, ON B0.
11. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym stronom przysługuje prawo do rozwiązania
Umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§2
1. Strony ustalają że cena sprzedaży wyżej wymienionych paliw będzie kalkulowana w ten sposób
że……………………………………………………………………………………….............................
.......................................................................................................................................................
2. Strony ustalają kwotę limitu kredytowego na kwotę………………………………………………..

3. Zapłata ceny nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie………………. dni od daty
wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT, przy czym
faktury będą wystawiane po każdym zakupie/zbiorczo co…………………………………………….
4. Za moment zapłaty świadczenia pieniężnego dokonanego w formie przelewu bankowego przyjmuje
się moment uznania rachunku Sprzedającego i wpływ środków na konto Sprzedającego.
§3
1. Jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu realizacji Umowy Kupujący udziela Sprzedającemu weksel
własny „bez protestu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. W przypadku gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny za paliwo, Sprzedawca ma prawo
do wstrzymania sprzedaży paliwa dla Kupującego i rozpoczęcia czynności prawnych zmierzających
do windykacji należności od Kupującego.
3. W przypadku braku zapłaty Kupujący ponosi koszty windykacji, koszty sądowe i koszty egzekucyjne.
§4
1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
3. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT, obejmujących cenę za zakupione
paliwo, bez podpisu Kupującego.
§5
Umowa dowodowa zgodna z art. 4589 k.p.c.
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania
sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany, wyłączają możliwość
przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron ponad osnowy
dokumentów przedłożonych w sprawie, a w szczególności dowód z przesłuchania świadków nie może
zastępować dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy
należnych mu kwot, za który to dokument uznawać należy potwierdzenie dokonania i zaksięgowania
przelewu bankowego lub dokument KP lub pisemne oświadczenia osoby upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru świadczeń od Kupującego.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania
sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany potwierdzeniem należnych
Sprzedawcy od Kupującego kwot jest wystawiona faktura VAT nie wymagająca podpisu żadnej ze
stron, a dla stwierdzenia faktu wydania towaru Kupującemu i ilości wydanego towaru wystarczająca
jest dokument odbioru towaru (WZ) podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz
Kupującego. Dlatego też na okoliczności powyżej wskazane strony zgodnie wyłączają możliwość
przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron albo dowodu z
innych dokumentów niż wyżej wymienione dokumenty.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, załączników oraz zawiadomienia, porozumienia i zgody
dokonywane przez Strony na podstawie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
ich nieważności. Dla skuteczności składanych przez Strony wzajemnie oświadczeń wystarczające
jest wysłanie listem na adres wskazany na wstępie niniejszej umowy za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
3. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają i ustalają, iż Sądem właściwym do rozpoznania
wszelkich spraw i roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem lub realizacją
niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zmianie adresu
zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji. W przypadku niepoinformowania Strony o
dokonanej zmianie adresu wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie na adresy wskazane
powyżej będą uznane za skutecznie doręczone, a adresy powyżej wskazane będą uznawane za
aktualne adresy korespondencyjne i przebywania pozwanego zgodnie z art. 1391 § 2 k.p.c.
5. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść jakiejkolwiek wierzytelności,
uprawnienia lub obowiązku wynikających z niniejszej Umowy wobec Sprzedawcy, na jakąkolwiek
osobę trzecią.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, integralną część niniejszej umowy stanowią
Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na stronie internetowej Sprzedającego
___________________
Sprzedawca

__________________
Kupujący

Załącznik do umowy z dnia …………roku

Koło, dnia ………………. roku

WYKAZ POJAZDÓW UPOWAŻNIONYCH DO ZAKUPU I ODBIORU PALIWA Z
BAZY PALIW
L. p.

Nr rejestracyjny

Marka pojazdu

Nr ADR

Ważność ADR

1.
2.
3.
4.
5.

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZAKUPU i ODBIORU PALIWA W
IMIENIU KUPUJĄCEGO

L.
p.

1.
2.
3.
4.
5.

Imię i
nazwisko

Adres
zamieszkania

PESEL

Nr i seria
dowodu
osobistego

Termin
ważności
dowodu
osobistego

Organ
wydający
dowód osobisty

.

Koło, dnia ……………… roku

Załącznik do Umowy z dnia ……….. roku

OŚWIADCZENIE

Ja,

…………………………………………

działający

…………………………………………….

z

……………………………………….

zarejestrowaną

……………………………………………………..,

w

imieniu

siedzibą
Wydział

w
przez

……………………

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS:
…………………….., NIP: ………………………………, REGON: ………………………, o
kapitale zakładowym w wysokości …………………………….zł w całości opłaconym
zwanym dalej „Kupującym”
upoważniam Spółkę Trans – Kol Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600) przy ul. Toruńskiej
186, do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

…..…………………………………

