
 

Umowa o nawiązaniu współpracy handlowej 

zawarta w dniu ......................pomiędzy: 

 HPCC Herkules PC Components spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

 z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nawrot 114. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320587 

a 

 

 Firmą ................................................................................................ , wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS……………………….. / 

 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem. ….. ……………….,  

reprezentowaną przez:..………………………………………………………………. 

z siedzibą w .......................................................................... , zwaną dalej Odbiorcą. 

§ 1 

Strony niniejszym nawiązują współpracę handlową, w ramach której  

HPCC Herkules PC Components spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

będzie dostarczał Odbiorcy towary handlowe ze swojej oferty a Odbiorca podejmuje 

się dalszej dystrybucji tych towarów. 

                                                                      § 2 

1. Strony uzgadniają, ,że oferta handlowa, w tym asortyment towarów, cennik, 

    warunki i terminy dostaw oraz tryb składania zamówień i reklamacji będą 

    dostępne w Biurze Handlowym HPCC Herkules PC Components 

2. Dostawca jest uprawniony do jednostronnego dokonywania zmian tych warunków 

    bez konieczności wypowiedzenia niniejszej Umowy, wprowadzone zmiany nie będą 

    jednak dotyczyły zamówień przyjętych już, do realizacji. 

§ 3 

1. Dostawca jest uprawniony do stosowania w transakcjach z Odbiorcą opustów 

    cenowych w stosunku do cen zamieszczonych w Cenniku oraz terminów płatności, 

    które będą wiążące dla Odbiorcy. Udzielone opusty cenowe i terminy płatności 

    będą zgodne z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi między Odbiorcą,  

    a  przedstawicielem HPCC Herkules PC Components. 

2. Termin płatności rozumiany jest jako data wpływu środków na rachunek bankowy 

    HPCC Herkules PC Components spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 

§ 4 

Odbiorca upoważnia HPCC Herkules PC Components spólka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. 

§ 5 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej  

    do czasu uiszczenia przez Odbiorcę całej ceny sprzedaży. 

2. Po upływie terminu płatności oraz nieuregulowaniu przez Odbiorcę należności, 

    HPCC Herkules PC Components zastrzega sobie prawo bez konsultacji z Odbiorcą  

    podjąć kroki w celu wyegzekwowania danej należności. 

W szczególności HPCC Herkules PC Components może: 

1. odebrać towar określony na fakturze niezapłaconej w terminie lub inny towar,  

   jeśli Odbiorca sprzedał produkty nabyte od Dostawcy.  

   Wartość odebranego towaru odpowiadać będzie kwocie nieuregulowanej 

   przez Odbiorcę, a wyceny wartości towaru dokona HPCC Herkules PC Components,  

   biorąc pod uwagę koszt zakupu tego rodzaju towarów przez  

   HPCC Herkules PC Components. W przypadku, gdy HPCC  Herkules PC Components  

   odbierze swój towar, zostanie wystawiona faktura korygująca dla Odbiorcy,  

   w przypadku odbioru innego towaru Odbiorca wystawi dla  

   HPCC Herkules PC Components fakturę sprzedaży, 



 

2. po upływie 60 dni od daty płatności najstarszej należności oraz pisemnym wezwaniu  

  Odbiorcy do jej uregulowania, zlecić windykacje kwoty zadłużenia  

  wybranej przez siebie firmie windykacyjnej, 

3.  dochodzić nieuregulowanej należności na drodze postępowania sądowego. 

4. Niezależnie od podjętych czynności windykacyjnych HPCC Herkules PC Components  

    ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie płatności, 

    a Odbiorca zobowiązuje się do ich uregulowania. 

5. W przypadku powstania przeterminowanego zadłużenia  HPCC Herkules PC Components  

    ma prawo wstrzymać kolejne dostawy do czasu uregulowania zadłużenia,  

    jak równie, zaliczyć wpłaty dokonywane przez Odbiorcę na poczet najstarszych zobowiązań. 

6.  HPCC Herkules PC Components może, ze względu na poziom wzajemnych obrotów,  

    zwrócić się do Odbiorcy o wystawienie weksla własnego in blanco  

    lub przekazanie innych zabezpieczeń. 

7. Odbiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Dostawcę 

    związane z odzyskaniem (windykacja) należności wynikających z niniejszej 

    Umowy, bez względu na charakter tych działań. 

§ 6 

1. Odbiorca zobowiązuje się składać zamówienia drogą pisemną (faks, email), 

    lub przez system elektronicznych zamówień. W przypadku, gdy Odbiorca  

    chce wykorzystać również, telefoniczną drogę zamówień, konieczne jest podpisanie 

    przez niego stosownego oświadczenia (załącznik nr 2) o korzystaniu z tej formy 

    zamówień. 

2. Adres email oraz numer faksu, z których będą przesyłane zamówienie są określone 

    w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Odbiorca zobowiązuje się uznać należności HPCC Herkules PC Components za wszystkie   

     dostarczone do niego towary, jeżeli dostawa została przyjęta przez Odbiorcę 

     i  HPCC Herkules PC Components nie otrzymał pisemnej reklamacji ilościowej od Odbiorcy 

    w przeciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w płatnościach za należności  

    HPCC Herkules PC Components powyżej 7 dni, wszystkie zobowiązania Odbiorcy względem    

    Dostawcy stają się natychmiastowo wymagalne i mogą być dochodzone na drodze sądowej. 

                                                                           § 7 

1. Odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży produktów HPCC Herkules PC Components  

    w sposób profesjonalny i kompetentny, z zachowaniem dobrego imienia i opinii,  

    jaką cieszą się te produkty. 

2. Odbiorca nie będzie przekazywał osobom trzecim informacji o warunkach współpracy ustalonych 

    z Dostawcą. 

3. Odbiorca nie będzie przekazywał klientom oraz innym Odbiorcom żadnych 

    oświadczeń, informacji dotyczących specyfikacji, cech lub możliwości Produktów, 

    które są niezgodne z zaleceniami HPCC Herkules PC Components. 

4. Wykorzystanie materiałów marketingowych związanych z produktami  

    HPCC Herkules PC Components (zdjęcia, wzory opakowań, znaki towarowe)  

    wymaga każdorazowo akceptacji HPCC  HERKULES PC COMPONENTS. 

                                                                            § 8 

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć             

    z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadkach nie uregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mieć 

    będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

4. Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby 

    HPCC Herkules PC Components spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

    (w formie aneksu), pod rygorem nieważności. 

6. Umowa rozwiązuje ze skutkiem natychmiastowym, wszystkie dotychczasowe 

    umowy o współpracy zawarte pomiędzy HPCC  Herkules PC Components a Odbiorcą. 

7. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej Strony. 

 

HPCC HERKULES PC COMPONENTS       ODBIORCA 

 

Załącznik Nr 3 do PRC-08 wersja 4 obow. od 18/05/2009 


