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UMOWA HANDLOWA 
 

 
Niniejsza Umowa Handlowa, zwana dalej „Umową“,  została zawarta w Warszawie w dniu 
__________ pomiędzy: 
 
 
ESSITY  SP. Z O.O., z siedzibą przy ul Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000427360, Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, NIP: 5252534850, Regon: 146234897, kapitał 
zakładowy opłacony w całości reprezentowaną przez: 

1. …………………. 
2. ………………….. 

 
zwaną dalej „Sprzedawcą”, 
 
oraz  
 
_________________ z siedzibą w _________________ przy ul. _________________ wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
______________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
_____________, nr NIP: _________, nr REGON: __________, kapitał zakładowy w kwocie 
____________ PLN opłacony w całości, reprezentowaną przez: 
1. _________________ - ______________ 
2. _________________ - ______________ 
 
zwaną dalej „Dystrybutorem”, 
 
w dalszej części niniejszej Umowy Sprzedawca i Dystrybutor są łącznie zwani „Stronami” albo 
„Stroną”. 
     

PREAMBUŁA 
 
Zważywszy, że Sprzedawca jest przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż wyrobów medycznych                   
i produktów higienicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zważywszy, że Dystrybutor jest przedsiębiorcą zainteresowanym zakupem wyrobów medycznych              
i produktów higienicznych zbywanych przez Sprzedawcę. 
Zważywszy, że Sprzedawca i Dystrybutor chcą ustalić warunki dalszej współpracy na przyszłość          
i określić zasady zakupu i sprzedaży wyrobów medycznych i produktów higienicznych. 
 
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Użyte w niniejszej Umowie terminy są zdefiniowane w następujący sposób: 
 
Minimum Zakupowe minimalna wartość netto jednego zamówienia Produktów 

nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych  
Produkty nierefundowane oznacza wyroby medyczne i produkty higieniczne nieobjęte na 

wniosek Sprzedawcy refundacją ze środków publicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowo 
opisane w Ogólnych Warunkach i ich załącznikach 

 
Produkty refundowane oznacza wyroby medyczne objęte na wniosek Sprzedawcy 

refundacją ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, szczegółowo opisane w Ogólnych 
Warunkach i ich załącznikach 
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§ 2 

1. Sprzedawca powierza Dystrybutorowi, a ten podejmuje się zakupu i dystrybucji Produktów 
nierefundowanych i Produktów refundowanych oraz promocji Produktów nierefundowanych oraz 
produktów refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. W celu realizacji Umowy Dystrybutor ma prawo nabywania Minimum Zakupowego Produktów 
nierefundowanych i Produktów refundowanych w ramach asortymentu towarowego oferowanego 
przez Sprzedawcę oraz do dalszej ich odsprzedaży na swój własny rachunek. 

3. Minimum Zakupowe wynosi _50000zł_. 
4. Dystrybutor ma status samodzielnego przedsiębiorcy i w zakresie uregulowanym niniejszą 

Umową, nie jest on w żadnym razie pracownikiem, agentem, pełnomocnikiem ani 
przedstawicielem Sprzedawcy.  

5. Dystrybutor przedstawi Sprzedającemu, najpóźniej w chwili podpisania niniejszej Umowy 
następujące, poświadczone za zgodność kopie dotyczących go dokumentów: 
a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 
b) decyzję o nadaniu numeru NIP, 
c) decyzję o nadaniu numeru REGON, 
d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami oraz z ZUS o nie 

zaleganiu ze składkami. 
 

§ 3 
1. Pokwitowanie odbioru dostawy powoduje przejście na Dystrybutora prawa własności Produktów 

nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych. 

2. Strony zgodnie ustalają, że ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem w dalszej 
sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych ponosi wyłącznie 
Dystrybutor, bez możliwości wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tego 
tytułu. Dystrybutor ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające     
z prowadzonej działalności i związanego z nią ryzyka.  

3. Celem zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy wobec Dystrybutora, Dystrybutor wręczy 
Sprzedawcy z chwilą podpisania niniejszej Umowy weksel własny in blanco, który Sprzedawca 
będzie mógł wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą wartości zamówienia, za które 
nie uzyskał wynagrodzenia oraz poniesionych przez Sprzedawcę szkód wraz z należnymi 
odsetkami, uzupełniając go datą i terminem płatności według swojego uznania oraz 
zamieszczając klauzulę „bez protestu". Wzór weksla in blanco i deklaracji wekslowej stanowi 
załącznik nr 1 do Umowy. Strony mogą zastrzec inny sposób zabezpieczenia roszczeń 
Sprzedawcy w drodze podpisania odrębnego porozumienia np. poprzez gwarancję bankową lub 
gwarancję ubezpieczeniową. 

 
§ 4 

1. Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy regulowane są Ogólnymi Warunkami Umowy 
Handlowej, zwanymi dalej „Ogólnymi Warunkami”, które Dystrybutor otrzymuje od Sprzedawcy z 
chwilą podpisania niniejszej Umowy. Podpisanie niniejszej Umowy poczytuje się za akceptację 
przez Dystrybutora treści Ogólnych Warunków. Sprzedawca uprawniony jest do samodzielnej 
zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie. Zmiana Ogólnych Warunków nie oznacza zmiany 
niniejszej Umowy. O planowanej zmianie Ogólnych Warunków, w tym załączników do nich, 
Sprzedawca poinformuje Dystrybutora co najmniej na 21 dni naprzód przed planowaną zmianą. 

2. Strony postanawiają, że niniejsza Umowa, Ogólne Warunki, załączniki oraz wszelkie informacje takie 
jak cenniki, dokumenty, ustalenia ustne i pisemne, przekazywane wzajemnie przez Strony w toku 
realizacji Umowy należy uważać za poufne.  

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania postanowień Umowy lub tajemnic przedsiębiorstwa drugiej 
Strony osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności wymaganych przez prawo.  

 

§ 5 
1. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy nie powstaje pomiędzy Stronami stosunek spółki. Żadne 

postanowienie niniejszej Umowy nie upoważnia żadnej ze Stron do dochodzenia praw w imieniu 
drugiej Strony. 
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2. Dystrybutor nie może przenieść praw i obowiązków z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej 
zgody Sprzedawcy. 

§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jego część okaże się być 
nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn, nie będzie to miało wpływu na 
ważność Umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia 
wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw, obowiązków       
i wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem                 
i możliwy do wykonania sposób. 

2. Wszelkie pisma, uzgodnienia, informacje, zawiadomienia i inne dokumenty będą uważane za 
skutecznie doręczone przy zachowaniu jednej z następujących form: 

a) bezpośredniego doręczenia Stronie przeciwnej za otrzymaniem potwierdzenia odbioru 

b) wysłania listu poleconego lub poczty kurierskiej na adres: 

• dla Sprzedawcy: Essity Sp z o. o.,, ul Puławska 435a, 02-801 Warszawa 

• dla Dystrybutora: _________________ 

c) wysłania faksu lub poczty elektronicznej za otrzymaniem potwierdzenia odbioru na adres: 

• dla Sprzedawcy: tena.zamowienia@essity.com 

• dla Dystrybutora: __________________ 

3. Dystrybutor zobowiązany jest przesyłać raport stanów magazynowych,  w terminie 7 dni od końca 
miesiąca.  

4. Dystrybutor zobowiązany jest do utrzymania w ofercie i sprzedaży pełnego asortymentu 
oferowanego przez Sprzedawcę. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresów określonych w § 6 ust. 2 Umowy, Strona zmieniająca 
adres zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej Strony. Zmiana adresu 
wywiera skutek w stosunku do drugiej Strony od dnia jej skutecznego poinformowania. Zmiany 
adresów w całości lub w części nie stanowią zmiany Umowy.  

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników, stanowiących integralną część Umowy, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa obowiązuje od dnia ……. 

8. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia 
niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Dystrybutora postanowień niniejszej Umowy. 

9. Strony poddają ewentualne spory rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby 
Sprzedawcy. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Za Sprzedawcę:     Za Dystrybutora: 
 
 
Imię i nazwisko: ____________   Imię i nazwisko: ____________ 
Podpis: ___________________   Podpis: ___________________ 
 

 
Imię i nazwisko: ____________   Imię i nazwisko: ____________ 
Podpis: ___________________   Podpis: ___________________ 
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Weksel własny  

 
 
…………………………………, dnia …………………………….. Na……………………… 

……………………………………… zapłać………………………………. za ten własny 

weksel na zlecenie ………………………………(nazwa Sprzedawcy) sumę...................... 

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

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

Płatny…………………………………. 

  

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

                                (podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentacji Dystrybutora) 

 

 

 

Niniejszym poręczam za ten weksel własny in blanco ……………………………………………………….. 

        (czytelny podpis poręczyciela i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


