Umowa sprzedaży UP nr ..................................
zawarta w dniu ....................................w Pile

pomiędzy:
Petrol-Hawen sp. z o.o. sp.k.
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, NIP: 764-005-01-57
reprezentowaną
przez Jerzego
Zmyślonego
–
Prezesa
Komplementariusza zwaną dalej w treści umowy „Sprzedawcą”

Zarządu

a
....................................................................................
....................................................................................
PESEL*: ......................................................................
REGON: ......................................................................
NIP: ............................................................................
reprezentowanym/ną przez:* ...................................
zwanym/ną dalej w treści umowy „Nabywcą”.
1. Sprzedawca będzie sprzedawał a Nabywca kupował produkty ropopochodne: olej opałowy, benzyny oraz
olej napędowy, zgodne z Polskimi Normami, zwane dalej „Towarami”.
2. Nabywca oświadcza, iż a) posiada wymagane prawem koncesje i zezwolenia uprawniające do prowadzenia
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi nr ………………………………………….………………………/ b) iż
kupowane paliwa przeznaczy na własny użytek/ (niewłaściwe skreślić).
3. Momentem sprzedaży jest wydanie Towarów. Nie odebranie zamówionych towarów nie zwalnia Nabywcy z
obowiązku pokrycia kosztów powstałych po stronie Sprzedawcy.
4. Nabywca oświadcza, iż wszelkie posiadane lub użytkowane przez niego zbiorniki na Towary posiadają i będą
posiadać aktualne na moment odebrania Towarów dopuszczenia do eksploatacji i wszelkie inne wymagane
prawem decyzje i dokumenty uprawniające do ich użytkowania w pełnym zakresie. Za ew. niezgodność stanu
faktycznego z w/w oświadczeniem Nabywca odpowiada względem Sprzedawcy we wszelkim zakresie i z
pełnym regresem w przypadku nałożenia na Sprzedawcę w związku z w/w okolicznościami jakichkolwiek
sankcji lub kosztów.
5. Wszelkie reklamacje muszą być składane na piśmie w terminie do 3 dni od dostawy na podstawie
wiarygodnych dokumentów i wyników pomiarów i badań zgodnych z polskimi normami, w tym PN-EN ISO
3170, oraz na podstawie legalizowanych przyrządów pomiarowych, przy czym w przypadku odbiorów
własnych przez Nabywcę albo jego przewoźnika z baz paliw innych niż ul. Bydgoska 82a w Wałczu, reklamacje
i rękojmię wyłącza się, a wszelkie roszczenia należy kierować do właściwej bazy paliw, z której dokonano
odbioru.
6. Nabywca niniejszym ustanawia pełnomocników wymienionych w załączniku nr 1, którzy będą w Jego imieniu
odbierali Towary lub dokonywali pozostałych czynności wymienionych w pełnomocnictwie. Ponadto
Nabywca wyraża zgodę na odbiór Towarów w swoim imieniu przez osoby nie wskazane w w/w
pełnomocnictwach, ale działające w miejscu wydania Towarów.
7. Faktura VAT wystawiana będzie do 3 dni od wydania Towarów.
8. Termin płatności będzie wynosił .......... dni od dnia wystawienia faktury.
9. Sprzedawca udziela Nabywcy kredytu kupieckiego w wysokości ................................................. zł.
10. Płatność za Towary w części, która przekraczać będzie sumę o której mowa wyżej, staje się natychmiast
wymagalna z dniem wystawienia faktury VAT nawet, jeżeli co innego stanowi sam dokument.
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11. Płatność za Towary staje się natychmiast wymagalna z momentem zalegania przez Nabywcę z zapłatą
za wcześniej kupione Towary.
12. Nabywca zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i
zapłaty za Towary w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na fakturze Vat
Sprzedawcy. W przypadku zalegania z zapłatą Nabywca zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
13. Sprzedaż paliw będzie dokonywana wg. cen uzgadnianych w trakcie przyjmowania zamówienia lub według
następującej formuły ........................................................................................................................................
14. 11. Rozliczenie w przypadku zakupu paliw następować będzie z kompensatą objętości do temp. 15 oC.
15. Odebranie Towarów przez Nabywcę lub pełnomocników albo osoby działające w miejscu wydania będzie
oznaczało akceptację ceny wskazanej na fakturze VAT lub dowodzie wydania.
16. Sprzedawca może wstrzymać przyjmowanie zamówień lub wydanie Towarów m.in. w wypadkach: zalegania
przez Nabywcę z zapłatą, przekroczenia kredytu kupieckiego i innych okolicznościach.
17. Sprzedawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych powierzonych
przez Nabywcę.
18. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzenia RODO.
19. Sprzedawca oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych osobowych.
20. W związku z realizacją umowy Nabywca powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych oraz
oświadcza, iż posiada pisemne zgody osób, których dane będzie przekazywał, na ich przetwarzanie i
udostępnienie dla celów niniejszej umowy.
21. Sprzedawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy następujące kategorie danych
osobowych/zbiory danych osobowych/ dotyczące Nabywcy, jego pełnomocników, przewoźników, kierowców,
pracowników i in. osób biorących udział w wykonywaniu umowy sprzedaży : 1) imię i nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) seria i numer dowodu osobistego,
4) adres zamieszkania
5) adres dostawy
6) telefon
7) e-mail
22. Powierzone przez Nabywcę dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu
wykonywania niniejszej umowy, w tym sprzedaży, składania ofert oraz negocjowania warunków sprzedaży
paliw. Nabywca wyraża zgodę, aby w/w dane osobowe były przetwarzane dla celów składania ofert oraz
negocjowania warunków sprzedaży paliw także po wygaśnięciu/rozwiązaniu niniejszej umowy.
23. Sprzedawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie
środków opisanych w Polityce Bezpieczeństwa obowiązującej u Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo
przekazywać dane osobowe podmiotom biorącym udział w wykonywaniu umowy takim jak przewoźnicy,
magazyny paliw, firmy pośrednictwa akwizycyjnego i in. wyłącznie w celu jej wykonywania.
24. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, ustawą
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
25. Sprzedawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową,
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
26. Nabywca oraz osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo wglądu do zbioru danych, ich poprawiania,
a także prawo żądania ich usunięcia, przy czym żądanie takie, o ile utrudniać będzie wykonanie umowy, jest
równoznaczne z jej wypowiedzeniem przez Nabywcę. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie.
27. Sprzedawca nie będzie przekazywał danych osobowych za granicę.
28. Umowa niniejsza zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia handlowe między stronami za
wyjątkiem tych ich postanowień, które dotyczą zabezpieczenia jakichkolwiek wierzytelności Sprzedawcy.
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29. Sądem właściwym w przypadku sporów między Stronami umowy będzie sąd właściwy rzeczowo dla
siedziby Sprzedawcy.
30. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sprzedawca
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Nabywca

Pełnomocnictwo

1.
Niniejszym w imieniu Nabywcy: .............................................................................ustanawiam
bezterminowe, samodzielne pełnomocnictwa do odbioru kupowanych Towarów, potwierdzenia ceny, zmiany
umowy sprzedaży, odbioru, akceptowania i podpisywania faktur VAT, od sprzedawcy: Petrol-Hawen sp.z o.o.
sp.k., dla następujących osób:
Imię i nazwisko
dowód osob.
1. .......................................................................................................................... ...............................................
2. .......................................................................................................................... ..............................................
3. .......................................................................................................................... ..............................................
4. .......................................................................................................................... ..............................................
5. ............................................................................................................................. ...........................................
6. ........................................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................... ...............................................
8. ......................................................................................................................... ...............................................
9. ........................................................................................................................................................................
10. ......................................................................................................................... ..............................................
2.
Pełnomocnictwo niniejsze wygasa po doręczeniu sprzedawcy pisemnego wypowiedzenia.
3.
Dopuszcza się wykonywanie niniejszego pełnomocnictwa przez osobę działającą w miejscu wydania Towarów
nie wskazaną powyżej.

Piła, dnia ...........................................................
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..........................................................................
Podpis i pieczątka mocodawcy

