
UMOWA DOSTAWY 

 

zawarta w dniu ....................................... w ...................................................,  

pomiędzy: 

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

...................................................................................................... ................................................... 

zwanym dalej Dostawcą 

a, 

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

..................................................................................................................................................... ..... 

zwanym dalej Odbiorcą, w dalszej części łącznie nazywani Stronami 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się wytworzyć z własnych materiałów następujące wyroby: 

a. .............................................................................. .. w liczbie ............ sztuk; 

b. ................................................................................ w liczbie ........ .... sztuk; 

c. ................................................................................ w liczbie ............  sztuk; 

d. ................................................................................ w liczbie  ...........  sztuk. 

2. Odbiorca zobowiązuje się odebrać wyroby, o których mowa w § 1 niniejszej umowy i za 

nie zapłacić. 

§ 2 

1. Wyroby, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będą dostarczane periodycznie 

(częściami), poczynając od dnia .............................., a kończąc w dniu ............................... 

2. Dostawy obejmować będą następującą ilość wyrobów: 

a. pierwsza dostawa w terminie do dnia ........................ obejmować będzie .......... proc. 

wyrobów każdego asortymentu opisanego w § 1 ust. niniejszej umowy, tj. ................. 

sztuk; 

b. druga dostawa w terminie do dnia ........................ obejmować będzie .......... proc. 

wyrobów każdego asortymentu opisanego w § 1 ust. niniejszej umowy, tj. ................. 

sztuk; 

c. trzecia dostawa w terminie do dnia ........................ obejmować będzie .......... proc. 

każdego asortymentu opisanego w § 1 ust. niniejszej umowy, tj. ................. sztuk; 

3. Liczba i terminy dostaw mogą ulec zmianie wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 3 

1. Gotowe wyroby będą wydane z magazynu Dostawcy, po uprzednim zbadaniu wyrobów 

przeprowadzonym przy udziale Odbiorcy. 



2. Koszt zbadania wyrobów, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, pokryje 

Dostawca. 

3. O przygotowaniu wyrobów do badania i ich wydania Dostawca zawiadomi Odbiorcę w 

terminie ......... dni przed planowanym badaniem wyrobów przez wysłanie zawiadomienia 

listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej  na adres .................................................. . 

§ 4 

Wyroby będą wydane w opakowaniach w postaci .............................., których wartość 

wliczona będzie w cenę towaru. Opakowania nie podlegają zwrotowi Dostawcy. 

§ 5 

Koszty transportu i ubezpieczenia wyrobów na czas transportu obciążają Dostawcę. 

§ 6 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wyroby i ich dostawę kwotę ................ 

(słownie: ....................................................................) złotych netto, łącznie za .............  sztuk 

zamówionych wyrobów, z czego z tytułu dostawy kolejnych partii wyrobów cena będzie 

wynosić: 

a. pierwsza partia ....... sztuk – ....................... (słownie: ........................................................) 

złotych netto; 

b. druga partia ....... sztuk – ....................... (słownie: ........................................................) 

złotych netto; 

c. druga partia ....... sztuk – ....................... (słownie: ........................................................) 

złotych netto; 

2. Do cen netto wskazanych w niniejszym paragrafie zostanie doliczony należny podatek 

VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury. 

3. Liczba i terminy dostaw mogą ulec zmianie wyłącznie na podstawie aneksu do umowy, 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy Dostawcy prowadzony przez ....................... za nr .................................................... 

po odbiorze każdej partii dostarczonych wyrobów, nie wcześniej jednak niż w terminie 

............ dni od otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT od 

Dostawcy. 

§ 7 

1. Do wykonania towarów będących przedmiotem niniejszej umowy Dostawca 

zobowiązuje się używać wyłącznie materiałów produkcji ........................ o właściwościach 

określonych w normie ........................ . 

2. Przed rozpoczęciem produkcji każdej partii wyrobu Dostawca zobowiązany jest 

zawiadomić o tym fakcie Odbiorcę, który ma prawo sprawdzić dokumenty pochodzenia 

materiałów oraz zbadać próbki. 

 



§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości: 

 .......... proc. łącznej wartości umownej wyrobów, jeżeli Odbiorca odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; 

 .......... proc. łącznej wartości wyrobów za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie 

zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Dostawca; 

b. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości: 

 .......... proc. łącznej wartości umownej wyrobów, jeśli Dostawca odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca; 

 .......... proc. łącznej wartości umownej wyrobów, za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

towaru. 

§ 9 

Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

§ 10 

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy najpóźniej .......... dni 

po terminie odbioru kolejnej partii wyrobów.  

§ 11 

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości wyrobów będących przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowe warunki oraz terminy gwarancji określa dokument gwarancyjny przekazany 

Odbiorcy z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

...............................................       .............................................. 
(Dostawca)         (Odbiorca) 

 


