
RAMOWA UMOWA WSPÓŁPRACY ….. /2022

Zawarta w dniu _____________ pomiędzy:
1/ przedsiębiorcą Adrianem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ABS POS Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Częstochowie, ul. Dojazdowa 2, NIP
5771953634, REGON 24136784, działającym w oparciu o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej za numerem NIP: 5771953634, zwanym/ą dalej „DOSTAWCĄ"
a
…………………………………………………………………………………………………
…………, zarejestrowaną w ……………………………………………… prowadzonego
…………………………………………………………………............
…………………………….. pod nr KRS……………………; NIP: …………………….;
REGON: ………………..; BDO: ………………., o kapitale zakładowym w wysokości
…………………………………..
Adres siedziby głównej: ………………………………………
Reprezentowaną przez:
……………………………………
……………………………………
zwanym/ą dalej „DYSTRYBUTOREM”

§1. Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa określa ogólne warunki współpracy stron, w szczególności w
zakresie:

- dalszej odsprzedaży produktów ABS POS,
- odsprzedaży oprogramowania wytwarzanego przez Grupę ABS, w tym

oprogramowania komputerowego oraz do kas fiskalnych,
- wsparcia Grupy ABS w odsprzedaży produktów, szkoleń handlowych, wsparcia

programistycznego,
- dedykowanych cen ustalanych w oparciu o odrębne porozumienie.

2. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczania DYSTRYBUTOROWI produktów,
których jest autorem i wytwórcą. W szczególności Dostawca oświadcza, że produkty
są przejawem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze i że Dostawcy



przysługują w stosunku do wykonanych produktów wszelkie osobiste i majątkowe
prawa autorskie oraz że produkty nie posiadają wad fizycznych i prawnych i nie są
obciążone prawami osób trzecich.

3. DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów Dostawcy,
komercjalizacji i rozprowadzania na terenie Polski oraz zapłaty uzgodnionej ceny.

4. Produkty ABS POS to:
1/ oprogramowanie ABS POS – moduł mini, standard, premium
2/ Easy QR Menu – www.easy-menu.pl
3/ wciagnij.to
4/ ABS Drive – oprogramowanie do dostaw

5. Złożenie zamówienia tj. określenie rodzaju produktów, ich ilości następować będzie
każdorazowo na piśmie lub drogą elektroniczną biuro@abspos.pl , w zamówieniu
złożonym DOSTAWCY przez DYSTRYBUTORA.

6. Dostawca nie zapewnia Dystrybutorowi wyłączności w zakresie sprzedaży produktów
Dostawcy na terenie Polski i Europy, co oznacza, że Dystrybutor nie ma wyłączności
na sprzedaż produktów Dostawcy i nie może rościć z tego powodu żadnych praw w
stosunku do Dostawcy.

7. Dystrybutor ma status samodzielnego przedsiębiorcy i nie jest pracownikiem,
agentem ani przedstawicielem Dostawcy. Dystrybutor nie jest uprawniony do
zaciągania zobowiązań na rzecz Dostawcy ani do występowania w jego imieniu.

§2. Składanie Zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia
przez DYSTRYBUTORA w jeden ze sposobów wskazanych w § 1 pkt 5.

2. W przypadku składania zamówień w formie pisemnej, muszą być one podpisane
przez DYSTRYBUTORA lub osobę uprawnioną do reprezentacji DYSTRYBUTORA
zgodnie z wypisem z ewidencji działalności gospodarczej albo KRS albo przez
następujących pracowników lub współpracowników
DYSTRYBUTORA……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……., których DYSTRYBUTOR niniejszym upoważnia do podpisywania zamówień,
których wartość nie przekracza kwoty………………..

3. DOSTAWCA wskazuje następujące poniższe adresy mailowe lub domenę, na które
Dystrybutor powinien przesyłać zamówienia drogą elektroniczną: - biuro@abspos.pl
lub biuro@grupa-abs.pl
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4. .DOSTAWCA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji
zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia w terminie
określonym w zamówieniu, DOSTAWCA zapłaci DYSTRYBUTOROWI karę
umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. W razie
poniesienia przez DYSTRYBUTORA szkody w wysokości przewyższającej
wysokość kary umownej, Dystrybutor może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej na zasadach ogólnych.

5. Nieodebranie lub niezapłacenie przez DYSTRYBUTORA za zamówione produkty
stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy. Niezrealizowanie zamówienia
przez Dostawcę w terminie wskazanym w zamówieniu stanowi podstawę do
dochodzenia przez DYSTRYBUTORA rozwiązania niniejszej umowy.

§3. Cennik

1. Aktualny cennik DOSTAWCY znajduje się na stronach internetowych DOSTAWCY.

2. Dystrybutor może odsprzedawać produkty ABS POS po cenach niższych niż ustalone
z Dostawcą w ramach niniejszej umowy, przy czym obniżenie ceny odsprzedaży nie
wpływa na wysokość cen ustalonych do rozliczeń pomiędzy Dostawcą a
Dystrybutorem, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Wszelkie ceny są cenami netto. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4. Dostawca udziela Dystrybutorowi prawa do przekazania odpłatnej i niewyłącznej
licencji na produkty ABS POS dostarczone partnerom handlowym oraz odbiorcom
końcowym. Szczegółowy zakres licencji określa załącznik do niniejszej Umowy.

§4. Płatności

1. Dostawca udostępnia Dystrybutorowi w ramach niniejszej umowy 3 (słownie: trzy)
bezpłatne licencje. Za kolejne zakupione produkty Dystrybutor dokona na rzecz
Dostawcy zapłaty w wysokości 50% ceny danego produktu wskazanej w cenniku, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje w terminie 30 dni po zakończeniu
pełnego miesiąca, w którym przekazano produkt Dystrybutorowi/Dystrybutor
odsprzedał produkt klientowi końcowemu na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Dostawcę.



3. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją
uznanie rachunku bankowego DOSTAWCY.

4. Płatności odbywają się w terminach i na zasadach określonych w fakturach VAT
wystawianych do każdego zamówienia zgodnie z ustaleniami stron lub zasadami
określonymi w ust. 2 niniejszego Paragrafu.

5. DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku
opóźnień w zapłacie ceny. Jakakolwiek zmiana warunków płatności regulowana jest
odrębną umową.

§5. Dostawa i zwroty

1. Wybór sposobu odbioru produktów ABS POS, określa DYSTRYBUTOR w
zamówieniu.

2. DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność dostawy z zamówieniem.

3. Procedurę reklamacji i zwrotu produktów określa DOSTAWCA WRAZ Z
DYSTRYBUTOREM.

§ 6. Wsparcie

Dostawca zapewni Dystrybutorowi wsparcie Grupy ABS w odsprzedaży produktów,
poprzez prowadzenie szkoleń handlowych i wsparcie programistyczne, przy czym charakter i
zakres wsparcia zostaną ustalone indywidualnie w ramach konkretnego zamówienia.

§ 7. Gwarancja

Z uwagi na art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Strony niniejszej umowy wyłączają
odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady. Produkty DOSTAWCY objęte są
12-miesięczną gwarancją liczoną od dnia nabycia danego produktu przez klienta końcowego.
W okresie obowiązywania gwarancji DOSTAWCA zapewnia nieodpłatny dostęp do
aktualizacji programu. Przedłużenie gwarancji: 2 PLN dziennie - 730 PLN netto rocznie -
zawiera aktualizacje, utrzymanie danych w chmurze i wsparcie techniczne.  Dodatkowe
licencje (kelner, stanowisko na barze, wyświetlacz na kuchni, kierowca) + 100 PLN rocznie.
– chyba że strony ustalą inaczej drogą email – biuro@abspos.pl.

§ 8. Czas trwania i wypowiedzenie umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

mailto:biuro@abspos.pl


2. DOSTAWCA może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. DYSTRYBUTOR może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku, gdy zamówienia złożone przez Dystrybutora na podstawie niniejszej
umowy nie zostaną wykonane do dnia zakończenia okresu obowiązywania niniejszej
Umowy lub do dnia upływu okresu wypowiedzenia, Dostawca zobowiązuje się
zrealizować także po tym okresie, w terminach wskazanych w zamówieniach, na
zasadach określonych w niniejszej Umowie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Regulaminu oraz właściwych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia
porozumienia, właściwym dla rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby
DOSTAWCY.

4. Strony zgodnie oświadczają, iż Informacje Poufne przekazane drugiej stronie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa strony przekazującej i mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia pomiędzy
stronami Umowy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

6. Dystrybutor, na podstawie art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza że posiada status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. ustawy
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