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Umowa współpracy  
zawarta w dniu ……………….. r. w Głogowie Małopolskim, pomiędzy: 

 

1. REH4MAT Sławomir Wroński z siedzibą w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp., 

ul. Piaski 47, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 11101 R, NIP: 813-180-43-93, 

BDO 000303600, reprezentowaną przez: 

 Sławomira Wrońskiego – Właściciela, 

 zwaną dalej DOSTAWCĄ, 

a 

 

2. (pieczęć firmowa) ............................................................., reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………. 

 zwanym dalej ODBIORCĄ 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest dostarczanie Odbiorcy wyrobów medycznych kl. I oraz innych 

wyrobów pozostających w ofercie handlowej Dostawcy - w celu ich dalszej odsprzedaży 

przez Odbiorcę podmiotom trzecim w ramach prowadzonej przez Odbiorcę działalności 

gospodarczej.  

 

§ 2 

Status prawny Dostawcy 

 

Dostawca oświadcza, iż: 

1. Jest zarejestrowany jako wytwórca w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. 

2. Jako producent wyrobów seryjnych uzyskał wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów 

Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  

i Produktów Biobójczych pod nr PL/CA01 05556, zaś jako producent wyrobów 

wykonanych na zamówienie uzyskał wpis pod nr PL/CA01 05556/WNZ. 

3. Wyroby medyczne zgodne są z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju 

wyrobów. 

4. Na wszystkie produkowane przez siebie wyroby medyczne wystawił stosowne 

Deklaracje Zgodności. 

 

§ 3 

System Zarządzania Jakością 

 

Dostawca oświadcza, iż prowadzi produkcję w oparciu o wdrożony i certyfikowany system 

zarządzania jakością zgodnie z aktualną normą ISO 13485. 

 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. Dostawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe, prawa z patentów                      

i wzorów wspólnotowych na wytwarzane przez siebie wyroby medyczne oraz że 
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wyroby te zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO - 

European Union Intellectual Property Office). 

2. Dostawca nadto oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie (osobiste i majątkowe) do nazwy i logo reh4mat oraz znajdujących się na 

stronie www.reh4mat.com wszystkich zdjęć wyrobów, filmów promocyjnych, 

schematów, rysunków i informacji o produktach i zasadach ich działania a także do 

materiałów marketingowych wyrobów znajdujących się w jego ofercie.  

 

§ 5 

Obowiązki Dostawcy 

 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1. dostarczania Odbiorcy zamawianych wyrobów seryjnych, 

2. wykonywania wyrobów wykonywanych na zamówienie i wyrobów w rozmiarze 

indywidualnym - po potwierdzeniu przez Dostawcę przyjęcia danego zamówienia do 

realizacji,  

3. dołożenia najwyższej staranności podczas procesu produkcyjnego w celu zapewnienia 

produkowanym przez siebie wyrobom medycznym odpowiedniej jakości, zgodnej                

z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i polską ustawą o wyrobach 

medycznych. 

4. dostarczania na życzenie Odbiorcy wszelkich niezbędnych deklaracji zgodności  

i innych dokumentów dotyczących produkowanych przez Dostawcę wyrobów 

medycznych. 

 

§ 6 

Obowiązki Odbiorcy 

 

1. Odbiorca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia Dostawcy wszelkich dokumentów rejestrowych, 

potwierdzających status prawny Odbiorcy, pozwalających na zastosowanie  

w stosunku do Odbiorcy odroczonego terminu płatności, 

b) składania zamówień Dostawcy w formie pisemnej – za pośrednictwem 

formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.reh4mat.com/kontakt, 

faxu, e-mail, telefonicznie lub przez regionalnego przedstawiciela Dostawcy, 

c) każdorazowej zapłaty firmom kurierskim za dostawę towaru, jeżeli strony 

umowy tak postanowią, 

d) terminowej zapłaty Dostawcy za dostarczone wyroby, 

e) współpracy z Dostawcą w zakresie wykonywania wyrobów wykonywanych na 

zamówienie i wyrobów w rozmiarze indywidualnym - przy czym strony 

zgodnie postanawiają, że Odbiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

prawidłowość dokonanych pomiarów oraz przekazanych schematów i opisów, 

w oparciu o które ma zostać wykonany wyrób w rozmiarze indywidualnym lub 

wyrób wykonywany na zamówienie, uzyskania pisemnej zgody od Dostawcy 

na wykorzystywanie logo Dostawcy oraz zdjęć, materiałów informacyjnych i 

opisów produktów istniejących na stronach internetowych Dostawcy.                      

W przypadku braku pisemnej akceptacji udzielonej przez Dostawcę 

wykorzystanie logo i materiałów informacyjnych Dostawcy jest bezwzględnie 

zakazane, 
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f) dodatkowo Odbiorca zobowiązany jest do dokonania pierwszych trzech 

zamówień u Dostawcy z wyborem jako formy płatności przedpłata lub 

pobranie. Trzy pierwsze zamówienia Odbiorcy z określoną inną formą 

płatności nie będą realizowane. 

 

2. Dodatkowo Odbiorca w wypadku nie regulowania wymagalnych wierzytelności na 

rzecz Dostawcy, na podstawie art.10 ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DzU 2019.118) zobowiązuje 

się do pokrycia na rzecz Dostawcy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 

stanowiącej równowartość kwoty: 

a) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000,00 

złotych; 

b) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, 

ale niższa niż 50 000 złotych; 

c) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 

50 000 złotych 

- z zastrzeżeniem, że w wypadku pokrycia całości wierzytelności Dostawcy w efekcie 

monitu(-ów) telefonicznego(-ych) lub mailowego wezwania do zapłaty - koszty 

windykacji wskazane w zdaniu pierwszym nie zostaną naliczone. 

 

§ 7 

Miejsce dostawy 

 

Każdorazowo w zamówieniu Odbiorca ma obowiązek określić Dostawcy miejsce do którego 

ma zostać zrealizowana dostawa wyrobów, jeżeli adres dostawy jest inny niż siedziba firmy 

Odbiorcy. 

 

§ 8 

Sposób dostawy 

 

1. Wyroby dostarczane będą na koszt Odbiorcy za pośrednictwem firm spedycyjnych,  

w przypadku, gdy wartość dostawy nie przekracza kwoty 600,00 zł netto. 

2. W przypadku, gdy wartość dostawy jest równa lub przekracza kwotę 600,00 zł netto, 

dostawa ta realizowana będzie na koszt Dostawcy. 

3. Dostawy realizowane będą w opakowaniach uniemożliwiających zniszczenie 

wyrobów w trakcie transportu. 

4. Odbiorca bezwzględnie zobowiązany jest do kontroli jakości przesłanego towaru  

w momencie doręczenia mu go przez kuriera.  

5. Odbiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w wypadku stwierdzenia: 

 a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  

  b) niekompletności przesyłki, względnie  

  c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia. 

 

6. W wypadku wskazanym w ust.5a Odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia 

protokołu reklamacji w obecności Kuriera na formularzu doręczonym przez firmę 

kurierską i odmówić przyjęcia przesyłki. O zaistniałej sytuacji Odbiorca bezwzględnie 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę i przekazać mu posiadany 

formularz reklamacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Podpisanie listu 

przewozowego oznacza, że Odbiorca potwierdza, iż zawartość przesyłki jest w stanie 

nienaruszonym. 
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7. W wypadku wskazanym w ust.5b - 5c Odbiorca powinien (prócz sporządzenia 

protokołu reklamacji, o którym mowa w ust.6) niezwłocznie powiadomić Dostawcę  

o zaistniałej sytuacji - przekazując mu w/w protokół - w celu przygotowania nowej 

dostawy, która nastąpi po wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji.  

8. Z chwilą wydania towaru Odbiorcy bez zastrzeżeń, przechodzi na Odbiorcę ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

 

§ 9 

Sposób zapłaty 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczone wyroby medyczne cenę 

powiększoną o stosowny podatek VAT, na podstawie faktur VAT wystawianych 

każdorazowo przez Dostawcę, płatnych w terminie i formie wskazanych każdorazowo 

w treści faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. 

2. Ceny wyrobów określa cennik Dostawcy dostarczany Odbiorcy w formie wskazanej  

w §14 ust.3 umowy. O zmianie cen Odbiorca poinformowany zostanie z co najmniej 

1-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez przesłanie zaktualizowanego cennika. Zmiana 

cen nie ma zastosowania do zamówień w trakcie realizacji. 

3. Ceny wyrobów w rozmiarach indywidualnych lub wyrobów wykonywanych na 

zamówienie będą każdorazowo ustalane przez Dostawcę. Realizacja zamówienia 

wyrobu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi po pisemnym (mailowym) 

zaakceptowaniu ceny przez Odbiorcę.  

4. Dostawca udziela Odbiorcy rabatu od cen określonych w cenniku Dostawcy  

w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

stanowiącym jej integralną część. 

 

§ 10 

Gwarancja 

 

Dostawca na dostarczone w ramach niniejszej umowy wyroby medyczne udziela gwarancji na 

warunkach określonych w dokumencie gwarancji każdorazowo dołączonym do wyrobu. 

 

§ 11 

Prawo wyłączności sprzedaży 

 

1. Odbiorca przyjmuje do wiadomość fakt, że z uwagi na konieczność ochrony wysokiej 

jakości marki REH4MAT i wizerunku wyrobów produkowanych przez Dostawcę, 

Dostawca nie rekomenduje swoim kontrahentom korzystania z porównywarek 

cenowych (typu Ceneo.pl, Skapiec.pl) oraz nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż przez 

swoich kontrahentów dostarczanych wyrobów na portalu zakupowym Allegro. 

2. Dostawca oświadcza a Odbiorca przyjmuje do wiadomości fakt, że podmiotem 

któremu przysługuje prawo wyłączności do sprzedaży wyrobów Dostawcy na serwisie 

wskazanym w ust.1 jest spółka ORTHODESIGN sp. z o.o. - zaś wszelkie naruszenia 

tejże wyłączności przez Odbiorcę lub podmioty powiązane z nim osobowo lub 

kapitałowo, skutkowało będzie rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 
 

 

 

 

http://ceneo.pl/
http://skapiec.pl/


Strona 5 z 8 

§ 12 

Czas obowiązywania umowy 

 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy  

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia - bez wskazywania przyczyn. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w umowie, Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania 

umowy bez okresu wypowiedzenia także w przypadku zalegania z płatnościami 

należności na rzecz Dostawcy. 

4. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji 

niniejszej umowy jest Sąd Gospodarczy w Rzeszowie. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do niniejszej umowy Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty rejestracyjne 

(wypis z KRS lub Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej; informację  

o nadaniu nr NIP; informację o nadaniu nr REGON) 

2. W przypadku zmiany danych określonych w ust.1, Odbiorca zobowiązany jest  

w terminie 14 dni do dostarczenia Dostawcy aktualnych danych rejestracyjnych. 

3. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna RODO jako Załącznik nr 2.  

4. Integralną częścią umowy jest także aktualny cennik wyrobów Dostawcy, który 

Odbiorca otrzymuje w formie elektronicznej na adres email Odbiorcy: 

 

 * ____________________________________________________________ 

 

 Elektroniczna forma oraz adres email wskazane w zdaniu 1-szym mają zastosowanie 

 także w przypadku aktualizacji cennika, aktualizacji klauzuli informacyjnej oraz 

 przesyłania wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż przez nawiązanie niniejszej umowy rozwiązują się 

wszystkie dotychczas wiążące je umowy.  

6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

 

 

DOSTAWCA      ODBIORCA 
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Załącznik nr 1 

- do umowy współpracy - 

ZASADY UDZIELANIA RABATÓW 
 

 

1. Dostawca udziela Odbiorcy rabatu od cen wynikających z cennika na okres kwartału 

kalendarzowego zaś wysokość rabatu zależna jest od średniej wysokości miesięcznych 

zakupów netto dokonanych przez Odbiorcę w kwartale poprzedzającym kwartał 

obowiązywania rabatu - z zastrzeżeniem postanowień pkt.2 oraz pkt.7-12 poniżej. 

2. W wypadku, gdy zawarcie umowy współpracy z Odbiorcą nastąpiło w trakcie trwania 

kwartału kalendarzowego, Dostawca dokona obliczenia przysługującego Odbiorcy 

rabatu proporcjonalnie do okresu współpracy w danym kwartale - z tym jednak 

zastrzeżeniem, że okres współpracy w pierwszym kwartale nie może być krótszy niż 

miesiąc kalendarzowy. 

3. Dostawca udziela dodatkowego rabatu w wysokości 5% dla Odbiorcy w wypadku 

wyboru przez Odbiorcę jako formy płatności "przedpłata", "pobranie" lub terminu 

płatności wynoszącego 3 (trzy) dni - przy czym rabat ten udzielany jest od wartości 

netto zamówienia, którego dotyczy wskazana powyżej wybrana forma płatności. 

4. O wysokości przysługującego Odbiorcy rabatu w danym kwartale kalendarzowym 

będzie on informowany przez Dostawcę: 

a) na zapytanie Odbiorcy, względnie 

b) przy pierwszym zamówieniu dokonanym w tym kwartale 

 

5. Udziela się rabatu w następującej wysokości: 

a) zakupy do kwoty 2499,99 zł - rabat nie przysługuje, 

b) zakupy w wysokości 2500,00 zł - 3.999,99 zł - rabat 3%, 

c) zakupy w wysokości 4000,00 zł - 5.999,99 zł - rabat 6%, 

d) zakupy w wysokości 6000,00 zł - 9.999,99 zł - rabat 9%, 

e) zakupy w wysokości 10.000,00 zł - 13.999,99 zł - rabat 12%, 

f) zakupy w wysokości 14.000,00 zł - 19.999,99 zł - rabat 15% 

g) zakupy w wysokości 20.000,00 zł i więcej - rabat 20% 

 

6. Rabaty wskazane w pkt.5 nie sumują się. 

7. Rabaty wskazane w pkt.3 i pkt.5 nie przysługują w przypadku zalegania Odbiorcy  

z płatnością na rzecz Dostawy całości lub części należności wynikających  

z wystawionych na jego rzecz faktur.  

8. W wypadku wskazanym w pkt.7, na rzecz Odbiorcy będą realizowane zamówienia 

wyłącznie płatne w formie gotówki lub za pobraniem - przy czym Dostawcy do 

całkowitego pokrycia przez Odbiorcę zaległych płatności przysługuje prawo 

doliczenia do kwoty zamówień Odbiorcy do 50% wartości danego zamówienia 

(wartość wyrównawcza). 

9. Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rygorów określonych w pkt.7-8 

względnie zmniejszenia Odbiorcy rabatu przydzielonego mu na dany kwartał zgodnie 

z pkt.5 w sytuacji wskazanej w pkt.7; w takim wypadku rabat może być odebrany lub 

zmniejszony przez Dostawcę na dowolnie ustalony przez niego okres.  

10. Przepis pkt.7 w zakresie prawa odbioru rabatu stosuje się odpowiednio w wypadku 

naliczenia Odbiorcy kosztów windykacji o których mowa w §6 ust.2 umowy 

współpracy - w takim wypadku zamówienia będą realizowane wyłącznie za przedpłatą 

lub płatnością gotówkową przy odbiorze towaru. 

11. O podjęciu decyzji o odebraniu lub zmniejszeniu rabatu Odbiorca zostanie przez 

Dostawcę poinformowany na jego pisemny wniosek w formie elektronicznej 
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wskazanej w §14 ust.3 umowy współpracy. Od decyzji Dostawcy przysługuje 

Odbiorcy prawo do złożenia odwołania pisemnie w formie wskazanej w zdaniu 

pierwszym na adres mailowy Dostawcy biuro@reh4mat.com w terminie 7 dni od 

otrzymania decyzji Dostawcy - które Dostawca w terminie 7 dni od otrzymania 

odwołania rozpatrzy i poinformuje Odbiorcę o podjętej w jego sprawie decyzji 

ostatecznej. 

12. Dla potrzeb obliczenia wysokości przysługującego rabatu strony zgodnie oświadczają, 

że podjęcie współpracy z Odbiorcą, z którym umowa została rozwiązana w trybie 

wskazanym w §11 ust.2 i §12 ust.3 umowy współpracy, traktowane jest jako zawarcie 

pierwszej umowy. 

 

 

 

 

DOSTAWCA       ODBIORCA 
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Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych jest REH4MAT Sławomir Wroński, ul. Piaski 47, 36-060 Głogów 

Małopolski, NIP: 8131804393, REGON: 180151618, www.reh4mat.com, e-mail: 

marketing@reh4mat.com, tel.: 016/6214135 - dalej jako REH4MAT,  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych                      

z realizacją składanych zamówień, z należytym wykonaniem umowy współpracy, 

oraz z przesyłaniem informacji handlowych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.                               

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - acz jest niezbędnym 

warunkiem realizacji zadań wskazanych w pkt.2 powyżej. 

5. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                   

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: 

a) właściciel REH4MAT, 

b) pracownicy firmy REH4MAT,  

c) podmioty świadczące na rzecz firmy REH4MAT usługi 

podwykonawstwa, usługi księgowe, usługi prawne, informatyczne, 

analityczne i marketingowe, 

d) banki prowadzące rachunki REH4MAT, 

e) właściciel oraz pracownicy firm i spółek powiązanych kapitałowo 

i osobowo z REH4MAT, 

f) operatorzy pocztowi i kurierzy, 

g) instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 

7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 


