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Umowa ramowa 
 

dla dostawców 
 

Mercateo Polska Sp. z o.o. 
 
 

pomiędzy 
Mercateo Polska Sp. z o.o. 

Rynek Główny 33 
31-010 Kraków, Polska 

 
- Mercateo - 

 
 

oraz 
 

________________ 
 

- Partner - 
 
 
 

Preambuła 

Krajowe platformy Mercateo są platformami zaopatrzeniowymi dla klientów biznesowych. Klienci 

biznesowi składają Mercateo zamówienia na produkty niezbędne w ich działalności gospodarczej. 

Mercateo pozyskuje produkty oferowane na platformach krajowych od różnych dostawców  

z terenu całej Europy. Mercateo działa wyłącznie jako pośrednik oraz jest kontrahentem dostawcy. 

Dostawy są realizowane bezpośrednio na rzecz odbiorcy końcowego (klienta), który zamówił 

towary z wykorzystaniem platformy. 

 

§ 1 Wyłączny charakter umowy 

 

1. O ile w poszczególnych przypadkach nie przewidziano inaczej, w relacji pomiędzy stronami 

mają zastosowanie wyłącznie poniższe postanowienia. 

 

2. Niniejsza umowa zawiera łącznie [wstawić liczbę] Załączników. 

 

3. Ze stosunku ustanowionego niniejszą umową ramową wyraźnie wyłącza się wszelkie umowy 

pomiędzy stronami niezależne od niniejszej umowy, w szczególności zaś, lecz nie wyłącznie, 

Warunki Ogólne oraz inne umowy sprzeczne z niniejszą umową. Umowy takie nie są objęte 

niniejszą umową ramową nawet w przypadku braku reakcji lub wyraźnego sprzeciwu wobec 

oświadczenia o treści odmiennej, np. w postaci wzmianki na papierze firmowym, dowodach 

realizacji dostawy lub podobnych dokumentach. Dorozumiane zachowanie, polegające  

w szczególności na wykonaniu uzgodnionej usługi lub dokonaniu płatności bez zastrzeżeń, 

bądź też na zaakceptowaniu ich bez zastrzeżeń, nie będzie również traktowane jako zgoda na 

objęcie Warunków Ogólnych niniejszą umową ramową. 
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§ 2 Dostarczenie katalogu przez Partnera 

 

1. Partner dostarczy Mercateo katalog produktów, z którego będzie można korzystać w trybie  

on-line, w formacie kompatybilnym ze środowiskami technicznymi Mercateo (BMEcat lub 

system baz danych określony przez Mercateo) w nadającej się do odczytu formie 

elektronicznej, w stanie wolnym od obciążeń, do korzystania bez ograniczeń dla 

ogólnodostępnej części następujących platform Mercateo:  

 

 mercateo.com.pl – dla obszaru dostaw w Polsce 

 mercateo.   – dla obszaru dostaw … 

 mercateo.   – dla obszaru dostaw … 

 

jak też dla elektronicznych platform zakupowych Mercateo porównywalnych z powyższymi 

platformami. Dany obszar dostaw odpowiada terytorium objętemu umową. 

 

Korzystanie z katalogu obejmuje też korzystanie (przez Mercateo lub przez osoby trzecie, które 

uzyskały na to zgodę Mercateo) z treści katalogu produktów, w szczególności lecz 

niewyłącznie zdjęć produktów lub opisów produktów, w celach reklamowych i/lub w celu 

przeszukiwania platform Mercateo/wyszukiwania platform Mercateo z wykorzystaniem 

wyszukiwarek. 

 

2. Partner będzie odpowiedzialny za zgodność informacji, zdjęć, opisów produktów i innej treści 

zawartej w dostarczonym katalogu ze stanem faktycznym i przepisami prawa oraz za ich 

kompletność. Partner jest w szczególności zobowiązany do faktycznego oferowania wszystkich 

artykułów wymienionych w dostarczonym katalogu w powyższych krajach/obszarach dostawy 

oraz do zapewnienia dostawy na rzecz klientów w terminie realizacji dostawy podanym  

w katalogu.  

 

3. Ponadto, w opisach produktów zamieszczanych przez siebie w katalogu Partner umieści 

informacje o artykułach podlegających Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. Rozporządzenie REACH),  

w tym między innymi artykułu (33) tego rozporządzenia.  

 

4. Artykuły podlegające Dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 stycznia 2003 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tzw. Dyrektywa RoHS) muszą spełniać 

warunki określone w Dyrektywie i w krajowych przepisach wdrażających Dyrektywę. W opisie 

tych produktów zawartym w katalogu Partner wyraźnie opatrzy je uwagą: „Stosownie do 

informacji uzyskanej od producenta produkt ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi  

w Dyrektywie RoHS”. Artykuły podlegające znowelizowanej Dyrektywie RoHS, tzw. Dyrektywie 
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RoHS II [Dyrektywa 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 roku 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (wersja zmieniona)] muszą spełniać warunki określone  

w Dyrektywie i w krajowych przepisach wdrażających Dyrektywę. W opisie tych produktów 

zawartym w katalogu Partner wyraźnie opatrzy je uwagą: „Stosownie do informacji uzyskanej 

od producenta produkt ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie RoHS II”. 

 

5. Ponadto przed realizacją dostawy Partner sam lub za pośrednictwem producenta/dostawcy 

zarejestruje wszystkie składniki opakowania handlowego produktów dostarczanych przez 

siebie klientom w dualnym systemie odbioru i odzysku zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych oraz obowiązujących przepisów krajowych,  

w szczególności przepisami wdrażającymi Rozporządzenie o opakowaniach (Rozporządzenie 

w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz odzysku odpadów opakowaniowych). Jeżeli 

rejestracji dokonuje dostawca, Partner zobowiązany jest do jej weryfikacji przed dostarczeniem 

produktu klientowi, jak też do uzyskania od producenta pisemnego potwierdzenia zgodności 

rejestracji z przepisami prawa. Partner zobowiązany jest dostarczyć Mercateo na pierwsze 

żądanie i bez zbędnej zwłoki kopie wszelkiej dokumentacji, która została dostarczona lub ma 

być dostarczona przez dostawcę w związku z rejestracją, jak też dokumentacji Partnera, której 

dostarczenia Mercateo zażąda w celu wypełnienia swojego zobowiązania do dostarczania 

dowodów. Partner będzie niezwłocznie informował Mercateo o zmianach dotyczących 

rejestracji stosowanych przez siebie opakowań handlowych, bez konieczności występowania 

przez Mercateo z wnioskiem o udzielenie takich informacji. 

 

§ 3 Integracja katalogu z platformą Mercateo 

 

1. Mercateo dokona integracji katalogu dostarczonego przez Partnera na podstawie § 2 (1)  

z platformą (uruchomienie) celem umożliwienia klientom dostępu do jego treści poprzez 

platformę Mercateo oraz składania zamówień za jej pośrednictwem.  

 

2. Mercateo ma prawo podejmować decyzje handlowe ograniczające zakres katalogu o określone 

produkty lub ich grupy. Mercateo będzie informować Partnera o wszelkich wprowadzonych 

przez siebie ograniczeniach. 

 

3. Niezależnie od powyższych postanowień Mercateo ma prawo blokować treść w dowolnym 

czasie, jeżeli Partner nie będzie wypełniał wymogów określonych w § 8 (1) i/lub (2), oraz tak 

długo, jak długo nie będzie ich spełniał, w szczególności jeżeli dane produkty nie 

będąznajdować nabywców na terytorium objętym dotyczącą ich umową. Mercateo może  

w dowolnym czasie blokować treść niezgodną z prawem. Mercateo może też zablokować 

treść, jeżeli poweźmie wiedzę o określonych okolicznościach wskazujących na jej niezgodność  

z prawem, przy czym treść ta może być zablokowana wyłącznie w zakresie, w jakim 

występować będą te okoliczności, oraz wyłącznie do czasu ich ustąpienia. 
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§ 4 Koszty integracji katalogu 

 

1. Za początkową integrację katalogu z platformą Partner zapłaci Mercateo kwotę _______ EUR 

powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). 

 

2. Do czasu wystosowania zawiadomienia o treści odmiennej Mercateo nie będzie pobierać 

żadnych opłat z tytułu dodatkowych usług bieżących, w szczególności usług obejmujących 

aktualizacje, zarządzanie danymi, udostępnienie systemu oraz umieszczenie na platformie 

Mercateo. 

 

 

 

§ 5 Ceny katalogowe i ceny kupna 

 

1. Partner będzie oferował produkty umieszczone w katalogu Mercateo po cenie wynikającej  

z aktualnie obowiązującego cennika zawierającego ceny kupna, z uwzględnieniem 

uzgodnionych warunków specjalnych (cena dostawy).  

 

2. Zmiany w wysokości cen dostawy Partnera dokonywane w drodze aktualizacji katalogu 

obowiązują Mercateo od chwili integracji zaktualizowanego katalogu dostarczonego przez 

Partnera z platformą (uruchomienie zgodnie z § 3 (1)). Zasada ta nie dotyczy zamówień 

złożonych Partnerowi przez Mercateo w okresie do pięciu dni kalendarzowych od 

uruchomienia zaktualizowanej wersji katalogu - patrz § 6 (2)), jeżeli Mercateo składać będzie 

zamówienie na podstawie zamówienia złożonego przez klienta na podstawie poprzedniego 

katalogu przed uruchomieniem zaktualizowanej wersji katalogu. W przypadku takich zamówień 

obowiązywać będą poprzednie ceny dostawy. 

 

3. Mercateo umieszcza ceny sprzedaży produktów, które klienci mogą zamawiać na podstawie 

katalogu dostępnego na platformie (cena katalogowa), w katalogu dostarczonym przez 

Partnera albo podaje te ceny Partnerowi, tak by mógł on wprowadzić je do katalogu 

dostarczanego Mercateo. W przypadku gdy Mercateo podaje ceny Partnerowi, wystarczające 

jest podanie mu wzoru(-ów), na podstawie których Mercateo ustala ceny sprzedaży i w oparciu 

o które Partner będzie mógł obliczyć ceny i umieścić je w katalogu. 

 

§ 6 Przetwarzanie zamówień 

 

1. Stosunek umowny istnieje wyłącznie pomiędzy Mercateo i Partnerem. Klienta i Partnera nie 

łączy żaden stosunek umowny. Mercateo korzysta z usług Partnera w celu przetworzenia 

zamówienia dla klienta. Partner dostarcza towary klientowi w imieniu Mercateo. 
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2.  Przyjmuje się zasadę, że Mercateo, jako dealer, jest podmiotem, za pośrednictwem którego 

klient i Partner mogą się kontaktować. W przypadku oświadczeń składanych przez klienta 

Partnerowi (w szczególności oświadczeń, w których klient odmawia przyjęcia dostarczonego 

mu towaru, akceptuje towar jedynie częściowo lub zgłasza wadę w wyniku wykonania 

obowiązku zbadania towaru i zgłoszenia zastrzeżeń, bądź też zgłasza roszczenia w ramach 

gwarancji lub rękojmi), Partner zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Mercateo 

pełnych informacji dotyczących tych oświadczeń, z podaniem daty, określeniem towarów,  

w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenia, oraz innych informacji udzielonych przez 

klienta Partnerowi, w szczególności dotyczących podstawy, w oparciu o którą działa klient. 

 

3.  Do czasu otrzymania zawiadomienia o przyjęciu innych zasad, Mercateo będzie przekazywać 

zamówienia dokonane przez klientów na podstawie katalogu w formie tekstowej, poprzez 

złożenie zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Partnera podany 

przez niego Mercateo w tym celu. Partner zapewni, by wiadomości e-mail wysyłane na ten 

adres nie były odsyłane do Mercateo z przyczyn, które nie leżą w kompetencjach Mercateo,  

w szczególności zaś Partner zapewni, by konto e-mail miało zawsze wystarczającą pojemność 

zapewniającą przyjmowanie tych wiadomości i/lub by przyjmowanie tych wiadomości przez 

Partnera było zawsze zagwarantowane. Partner zapewni całodobową dostępność konta e-mail 

przez 7 dni w tygodniu i przez 52 tygodnie w roku z wykorzystaniem najnowocześniejszych 

rozwiązań technicznych. Jeżeli konto przeznaczone do odbioru zamówień jest lub będzie 

niedostępne nawet przez krótki okres, Partner niezwłocznie zapewni Mercateo możliwość 

korzystania w powyższych celach z alternatywnego adresu e-mail. Informacje o zmianie 

adresu(-ów) e-mail będą podawane niezwłocznie, z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

wdrożeniem zmiany, celem umożliwienia Mercateo dostosowania się do zmiany w zwykłym 

trybie działalności.  

 

4. Po otrzymaniu zamówienia Partner niezwłocznie potwierdzi Mercateo fakt jego otrzymania 

pocztą elektroniczną.  

 

5. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Mercateo o wszelkich opóźnieniach 

w dostawach, niedostępności produktów lub o innych zakłóceniach w dostawie i/lub 

odstępstwach od uzgodnień dokonanych pocztą elektroniczną.  

 

6. Partner wysyła towary bezpośrednio do klienta wskazanego w zamówieniu oraz jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Mercateo pocztą elektroniczną o czasie 

wysyłki oraz w miarę możliwości o czasie dostawy do klienta. Zawiadomienie o wysyłce do 

klienta winno też zawierać wszelkie informacje umieszczone w dowodzie realizacji dostawy 

adresowanym do klienta oraz umożliwiać monitorowanie dostawy. Dowód realizacji dostawy 

jest wydawany po przekazaniu go przez Mercateo. W szczególności dowód realizacji dostawy 

winien zawierać informację, że w przypadku zwrotu lub reklamacji towaru należy w pierwszej 

kolejności kontaktować się z Mercateo. 
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7. Partner będzie wystawiać faktury za zamówienia otrzymane od Mercateo bezpośrednio na 

Mercateo. Partner nie będzie wystawiać faktur bezpośrednio na klienta.  

 

8. Mercateo będzie zaspokajać roszczenia klienta wobec Mercateo związane z odsprzedażą 

towarów, wynikające z gwarancji lub rękojmi, za pośrednictwem Partnera. Partner jest 

zobowiązany wobec Mercateo do zaspokojenia roszczeń dochodzonych wobec Mercateo  

w porozumieniu z Mercateo jako kontrahentem klienta. Mercateo i Partner są zobowiązani do 

współpracy w sposób zapewniający jak najlepsze i szybkie wyjaśnianie spraw w ramach 

obsługi roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi dochodzonych przeciwko Mercateo,  

z uwzględnieniem faktu, że Mercateo działa wyłącznie jako dealer w odniesieniu do 

określonego towaru i faktycznie nie ma wpływu i nie może wywierać wpływu na wybór 

produktu, jego jakość, usuwanie wad i dalszą realizację umowy. W zakresie, w jakim Partner 

świadczyć będzie usługi z tytułu roszczeń przeciwko Mercateo wynikających z rękojmi i/lub 

gwarancji, bądź też uczestniczyć będzie w czynnościach prawnych skutkujących 

zaspokojeniem takich roszczeń, Partner jest zwolniony z odpowiednich roszczeń z tytułu 

gwarancji i/lub rękojmi w ramach jego stosunku z Mercateo. 

 

Mercateo i Partner są świadomi, że roszczenia z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dochodzone 

przeciwko Mercateo oraz czynności, jakie mają być wykonane w celu ich zaspokojenia, mogą 

odbiegać od roszczeń powstałych w ramach stosunku pomiędzy Mercateo a Partnerem, od 

czynności, jakie mają być wykonane celem ich zaspokojenia, jak też od przepisów prawa 

polskiego oraz przepisów obowiązujących w systemie prawa, w którym Partner ma siedzibę. 

 

Partner niniejszym wyraźnie zobowiązuje, że będzie honorować roszczenia z tytułu gwarancji 

lub rękojmi wobec Mercateo w zakresie, w jakim Mercateo musi zaspokoić te roszczenia 

wobec klienta w danym obszarze dostawy. 

 

9. Zwrot towaru, niezależnie od podstawy prawnej, będzie dokonywany przez klienta 

bezpośrednio do Partnera, zgodnie z poleceniem Mercateo. Partner nie będzie w takim 

przypadku pobierał z opłat (opłata specjalna, odszkodowanie, innego rodzaju wynagrodzenie, 

itp.) z tytułu kosztów zwrotu towaru. 

 

10. Partner będzie odpowiedzialny za przygotowanie, realizację a następnie przetwarzanie 

procedury wycofania produktów z obrotu. 

 

§ 7 Rękojmia 

 

 Partner będzie odpowiedzialny wobec Mercateo zgodnie z przepisami ustawowymi za wady 

jakościowe i wady tytułu prawnego, jak też za zobowiązania wynikające z rękojmi. Nie będzie 

to miało wpływu na niezależne roszczenia [wobec] producenta z tytułu gwarancji dotyczące 

dostarczonych towarów. Roszczenia z tytułu rękojmi będą istnieć niezależnie od tego, czy 

zastrzeżenia zostaną zgłoszone terminowo, przy czym Mercateo ma obowiązek informowania 
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Partnera o wszelkich wadach, o których poweźmie wiedzę, niezwłocznie po powzięciu tej 

wiedzy, pod rygorem uznania towaru za zaakceptowany w zakresie tych wad. Zasada ta nie 

ma zastosowania w przypadku, gdy Partner dopuścił się oszustwa poprzez ukrycie wady. 

 

§ 8 Odpowiedzialność, zwolnienie z odpowiedzialności 

 

1. Partner jest odpowiedzialny za zbywalność artykułów umieszczonych w katalogu oraz za 

spełnienie wymogów dotyczących oferowania i/lub wprowadzania artykułów na rynek,  

w szczególności zaś za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to w szczególności 

spełnianie warunków wynikających z przepisów prawa publicznego oraz uzyskanie pozwoleń  

i zezwoleń, w szczególności na przywóz i/lub wywóz towarów oferowanych w katalogu na 

terytorium objęte umową lub z tego terytorium, jak też terminowe spełnianie wymogów 

dotyczących produktów (np. tytoniu, alkoholu, sprzętu elektronicznego, żywności, produktów 

do pielęgnacji skóry) oferowanych przez Partnera, takich jak uzyskiwanie pozwoleń lub 

zezwoleń, przestrzeganie zakazów lub ograniczeń, rozliczanie opłat celnych i podatków 

wynikających z przepisów prawa europejskiego lub przepisów krajowych, przez cały okres ich 

obowiązywania. Dotyczy to w szczególności okresu, w którym produkty są reklamowane, 

oferowane i dostarczane oraz roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli dany artykuł nie spełnia lub 

przestał spełniać wymogi warunkujące oferowanie go lub wprowadzanie go na rynek, Partner 

niezwłocznie poinformuje o tym Mercateo oraz przekaże Mercateo zmienioną wersję katalogu 

uwzględniającą te okoliczności.  

 

2. W szczególności w przypadku gdy wymogi warunkujące oferowanie artykułów i/lub 

wprowadzenie ich na rynek, w szczególności za pośrednictwem platformy internetowej, nie 

będą dotyczyć kwestii leżących w zakresie odpowiedzialności Partnera, Partner niezwłocznie 

poinformuje Mercateo o konkretnych wymogach dotyczących wprowadzenia na rynek 

określonych produktów i/lub oferowania ich za pośrednictwem platformy internetowej w taki 

sposób i w takim zakresie, by umożliwić Mercatego podjęcie niezbędnych środków w celu 

spełnienia tych wymogów (w szczególności ubiegania się o pozwolenia i uzyskania pozwoleń) 

lub przynajmniej podjęcie świadomej decyzji o wyłączeniu produktu z oferty internetowej 

zgodnie z § 3 (2), do czego Mercateo ma prawo. 

 

3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za katalog i jego treść. Partner zapewnia, że 

katalog dostarczony Mercateo oraz informacje, zdjęcia i opisy produktów i inne treści zawarte 

w katalogu nie naruszają praw osób trzecich. W szczególności Partner zapewnia, że ma prawo 

do korzystania z treści osób trzecich, w szczególności marek osób trzecich, w sposób, w jaki 

jest to dokonywane w katalogu oraz na potrzeby realizacji niniejszej umowy, jak też do 

udzielenia przyznanych praw Mercateo na potrzeby realizacji niniejszej umowy,  

a w szczególności do publicznego udostępniania katalogu przekazanego Mercateo. 

 

4. Partner niniejszym zwalnia Mercateo z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 

dochodzonych przez osoby trzecie wobec Mercateo w związku z;   
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 niespełnieniem jednego z wymogów ustanowionych w punkcie (1),  

 niespełnieniem jednego z wymogów ustanowionych w punkcie (2), w przypadku gdy 

Partner nie wykonał w należyty sposób ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, 

 katalogiem, który Partner dostarczył Mercateo i/lub jego treścią,   

 wycofywaniem produktów z rynku, 

 wadami tytułu prawnego lub istotnymi wadami, w przypadku których w uzasadnieniu 

roszczeń powoływane są informacje i/lub opisy produktu zawarte w katalogu,  

 innymi roszczeniami z tytułu rękojmi lub gwarancji dochodzonymi przez klienta wobec 

Mercateo w odniesieniu do towarów zamówionych przez klienta i dostarczonych przez 

Partnera,  

 postępowaniem Partnera, w szczególności związanym z prezentacją katalogu, jego treści 

i/lub artykułów Partnera, które narusza przepisy o znakach towarowych, projektach, 

wzorach użytkowych, prawach autorskich lub patentach, bądź też ustawę  

o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, 

 przepisami o odpowiedzialności za produkt,  

 wszelkimi naruszeniami przepisów ustawowych i/lub niniejszych zapisów umownych 

dotyczących operowania przez Partnera danymi osób trzecich, lub 

 wszelkimi innymi działaniami lub zaniechaniami Partnera naruszającymi jego zobowiązania. 

Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje płatności należne od Mercateo osobom trzecim, 

takie jak odszkodowania, kary umowne za naruszenie klauzul zobowiązujących do 

zaniechania przewidujących takie kary lub inne kary umowne, jak też wydatki poniesione 

przez Mercateo z powodu roszczeń, np. koszty poniesione przez Mercateo w związku  

z wycofaniem produktu z rynku lub ochroną praw Mercateo. Mercateo przekaże Partnerowi 

stosowną informację, jeżeli będzie przewidywać, że koszty uzasadnionych działań, które 

należy podjąć w celu ochrony jej praw, przekroczą obowiązujące stawki opłat ustawowych. 

Jeżeli Mercateo będzie w stanie przewidzieć, że koszty uzasadnionej egzekucji praw 

prawdopodobnie przekroczą kwotę wynagrodzenia przewidzianą na ten cel w Ustawie  

o wynagrodzeniu prawników, poinformuje o tym Partnera.    

Mercateo udostępni Partnerowi na stronie internetowej … wykaz podpisanych przez siebie 

zobowiązań do zaniechania wiążących się lub nie z sankcjami karnymi. Partner zobowiązuje 

się do aktywnego zapoznawania się z tym wykazem, w szczególności zaś do badania, czy 

fakty, które były przyczyną powstania danych zobowiązań do zaniechania, są również 

związane z katalogiem Partnera lub jego innymi oświadczeniami dostępnymi na platformie 

Mercateo. Mercateo będzie bez zbędnej zwłoki informować Partnera o każdej 

zmianie/uzupełnieniu tego wykazu pocztą elektroniczną, celem umożliwienia mu wykonywania 

obowiązku badania powyższych okoliczności. 

 

5. Mercateo ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z utratą życia lub zdrowia oraz 

uszkodzeniem ciała w wyniku naruszenia obowiązków przez Mercateo, jej przedstawicieli 

prawnych lub pełnomocników. Ponadto Mercateo ponosi też odpowiedzialność za inne szkody 

wynikające z rozmyślnego działania lub naruszenia obowiązków na skutek rażącego 

niedbalstwa Mercateo, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Jeżeli jednak 
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powyższe inne szkody wynikać będą ze zwykłego niedbalstwa, Mercateo będzie 

odpowiedzialna za naruszenie obowiązku o znaczeniu zasadniczym (w każdym razie 

zobowiązania wzajemnego, które musi być wypełnione w celu należytego wykonania umowy  

i którego wypełnienia Partner w szczególności oczekuje lub może oczekiwać) w zakresie 

typowych strat, jakie można było przewidzieć zgodnie z racjonalnymi kryteriami w chwili 

zawarcia niniejszej umowy. Wyłącza się dalszą odpowiedzialność, a w szczególności 

odpowiedzialność wynikającą z niedoboru lub utraty obrotów lub przychodów, zysków, 

przewidywanych rezerw lub oszczędności bądź też danych, lub ze szkód spowodowanych 

przerwą w działalności, wydatkami na działalność lub poniesionymi kosztami osobowymi; 

postanowienia niniejszej umowy nie mają wpływu na odpowiedzialność wynikającą z Ustawy  

o odpowiedzialności za produkt lub działania z oszukańczym zamiarem i/lub zapewnień. 

 

§ 9 Warunki płatności, fakturowanie 

 

1. Płatności będą należne w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury,  

z uwzględnieniem rabatu w wysokości 3%. Po upływie tego okresu płatności będą dokonywane 

bez powyższego rabatu w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania faktury. Płatność jest 

uznana za dokonaną z chwilą zapisania odpowiedniej kwoty na dobro rachunku wskazanego 

przez jej odbiorcę; wszelkie inne formy płatności, takie jak przekazanie dokumentu 

ustanawiającego zobowiązanie do dokonania płatności, weksla lub czeku uznaje się za 

niewystarczające. Osoba dokonująca płatności ponosi koszty związane z jej realizacją,  

z wyjątkiem kosztów otrzymania potwierdzenia wpłynięcia kwoty płatności na rachunek 

odbiorcy przez instytucję finansową prowadzącą ten rachunek. 

 

2. Strony zobowiązują się do przygotowywania faktur i not kredytowych zgodnie z wymogami 

prawa podatkowego, tj. z podaniem wszystkich kwot w PLN. Wszelkie korekty muszą być 

dokonywane niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności ich dokonania.  

 

§ 10 Ochrona danych 

 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych oraz 

postanowień umownych dotyczących ochrony danych oraz do zobowiązania osób, którym 

powierzą realizację niniejszej umowy, w wystarczającym stopniu, do przestrzegania przepisów 

ustawowych i postanowień umownych o ochronie danych. 

 

2. Jeżeli Mercateo przekaże Partnerowi dane klienta w celu realizacji niniejszej umowy, Partner 

będzie uprawniony do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania tych danych wyłącznie  

w zakresie, w jakim będzie to niezbędne oraz dopóki będzie to niezbędne do wykonania przez 

Partnera odpowiedniego zamówienia, z uwzględnieniem działań Partnera wymienionych  

w §§ 6, 7 i 8. Partner nie ma prawa wykorzystywać danych klienta w innych celach.  

W szczególności Partner nie ma prawa wykorzystywać danych klienta dla własnych celów 

reklamowych i marketingowych.  
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3. Partner zapewni przestrzeganie postanowień dotyczących ochrony danych poprzez 

zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jak też będzie 

dostosowywał przedsiębrane środki do aktualnego stanu wiedzy technicznej. Mercateo ma 

prawo sprawdzać w regularnych odstępach czasu, czy Partner przestrzega postanowień 

dotyczących ochrony danych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności  

w zakresie przedsiębranych przez niego środków technicznych i organizacyjnych.  

 

4. Jeżeli strona będzie tworzyć pliki logowań w celu dokumentowania i zachowywania 

poszczególnych zamówień, pliki te będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie 

danych, w szczególności będą one miały charakter anonimowy w maksymalnym możliwym 

zakresie. Jeżeli tworzenie plików logowań niezawierających danych osobowych nie będzie 

możliwe, pliki logowań będą usuwane przez Partnera po zakończeniu realizacji danego 

zamówienia. Jeżeli plików tych nie będzie można w tym czasie usunąć ze względu na wymogi 

ustanowione w przepisach ustawowych i/lub z dozwolonych przyczyn związanych  

z obowiązkiem zachowania dowodów, dane te będą blokowane; dane te będą usuwane jak 

tylko ich blokowanie nie będzie już uzasadnione. 

 

5. Partner jest świadomy faktu, że w przypadku naruszenia przepisu ustawowego dotyczącego 

ochrony danych istnieje ryzyko wystąpienia przez zainteresowaną stronę z powództwem 

cywilnym (np. o odszkodowanie), zastosowania środków przez organ nadzoru (np. kar 

pieniężnych) i/lub konsekwencji karnoprawnych. Jeżeli Mercateo wyśle dane Partnera  

w ramach stosunku umownego (Przetwarzanie danych na podstawie umowy), Mercateo może 

ponosić odpowiedzialność wobec klienta za przestrzeganie obowiązków związanych z ochroną 

danych, przy czym nie wyłącza to odpowiedzialności Partnera wynikającej z odpowiednich 

przepisów o ochronie danych. Naruszenie przez Partnera przepisów ustawowych i/lub 

niniejszych postanowień umownych dotyczących przetwarzania danych może skutkować 

powyższymi konsekwencjami dla Partnera. 

 

§ 11 Poufność 

 

1. Każda ze stron jest zobowiązana do przestrzegania poufności wobec osób trzecich odnośnie 

do wszelkich poufnych danych operacyjnych lub informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorcy drugiej strony, o których poweźmie wiedzę w związku z realizacją niniejszej 

umowy, niezależnie od tego, czy informacje te zostały oznaczone jako niejawne i wymagające 

zachowania poufności. Poufne dane operacyjne i informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorcy drugiej strony nie mogą być wykorzystywane w celach wykraczających poza 

zakres niniejszej umowy. 

 

2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, jak też przestaje mieć 

zastosowanie do poufnych danych operacyjnych i tajemnic przedsiębiorcy, które (i) są 

oczywiste lub staną się oczywiste w wyniku okoliczności innych niż naruszenie niniejszej 
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umowy przez stronę zobowiązaną do zachowania poufności lub (i) strona zobowiązana do 

zachowania poufności otrzymała od osoby trzeciej upoważnionej do ich ujawnienia tej stronie  

i podania ich do wiadomości publicznej. Ciężar dowodu spoczywa na osobie, której dotyczy 

powyższe zastrzeżenie. 

 

§ 12 Okres obowiązywania, zawieszenie i rozwiązanie umowy 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Niniejsza umowa wchodzi w życie  

z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

 

2. Strony zostaną zwolnione z odpowiednich obowiązków wynikających dla nich z niniejszej 

umowy w zakresie, w jakim oraz na czas, przez jaki wykonywanie przez nie tych obowiązków 

stanie się niemożliwe w wyniku okoliczności, których żadna ze stron nie była w stanie 

przewidzieć. Okoliczności te obejmują wojnę, zamieszki, strajki lub zamknięcie zakładu przez 

pracodawcę, ekstremalne warunki pogodowe lub przypadki działania siły wyższej, na które 

strony nie mają wpływu i/lub których rozwiązania nie można od nich oczekiwać zgodnie  

z racjonalnymi kryteriami. Jeżeli strona zostanie zwolniona z wykonywania zobowiązań  

z powyższych przyczyn, druga strona zostanie również zwolniona z wykonywania swoich 

zobowiązań w tym zakresie. Powyższe zwolnienie z wykonywania zobowiązań nie ma 

zastosowania do zwolnienia z odpowiedzialności na podstawie § 8 (4) oraz do obowiązku 

zachowania poufności ustanowionego w § 11.  

 

3. Umowa może zostać rozwiązana z zastrzeżeniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia 

oraz wystosowania pisemnego wypowiedzenia listem poleconym, ze skutkiem na koniec 

kwartału. Forma elektroniczna nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej. 

 

4. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawo stron do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna obejmuje okoliczności, w których 

zgodnie z racjonalnymi kryteriami od strony zamierzającej wypowiedzieć umowę nie można 

oczekiwać kontynuowania wykonywania umowy do upływu okresu wypowiedzenia, biorąc pod 

uwagę całą sytuację w danym przypadku oraz interesy drugiej strony. Ważna przyczyna 

obejmuje następujące okoliczności: 

 

- doszło do opóźnienia w płatnościach na łączną kwotę przekraczającą 50 000,00 EUR 

netto, w przypadku gdy strona będąca wierzycielem wyznaczyła kolejny, racjonalnie 

ustalony termin płatności. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym terminie, umowa 

może zostać rozwiązana z ważnej przyczyny; 

- doszło do kolejnego zawinionego naruszenia wynikającego z niniejszej umowy 

obowiązków współpracy i udzielania informacji, pomimo otrzymania przez stronę 

zobowiązaną wezwania do ich wykonywania, jeżeli strona zobowiązana nie będzie 

wykonywać zobowiązań do współpracy i udzielania informacji ani nie naprawi 
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niekorzystnych skutków takiego działania w wyznaczonym jej w tym celu racjonalnie 

ustalonym terminie; 

- doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec strony, co może niekorzystnie 

wpłynąć na opinię osób trzecich o kanale dystrybucyjnym, w przypadku gdy podjętych 

działań nie będzie można wstrzymać w ciągu miesiąca od ich rozpoczęcia; 

- złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku 

strony, w przypadku gdy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku nie da się 

wyeliminować okoliczności stanowiących powody złożenia takiego wniosku; 

- Partner zachował niezgodną z prawem treść w katalogu pomimo żądania Mercateo, by 

treść ta została usunięta oraz wyznaczenia terminu na jej usunięcie i/lub doprowadzenie 

jej do stanu zgodnego z prawem; 

- Partner operował danymi w sposób naruszający przepisy o ochronie danych. 

 

5. Strony uzgadniają, że niezależnie od rozwiązania niniejszej umowy zamówienia, które jeszcze 

nie zostały w pełni zrealizowane w chwili wejścia w życie jej rozwiązania, będą przetwarzane 

zgodnie z niniejszą umową.  

 

6. Ponadto strony uzgadniają, że zobowiązania dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności na 

podstawie § 8 (4) oraz rękojmi wynikające z § 7 pozostaną w mocy po wygaśnięciu niniejszej 

umowy, tak długo, jak długo osoby trzecie będą zgłaszać roszczenia wobec Mercateo lub tak 

długo, jak długo trwać będą okresy rękojmi. 

 

7. Zobowiązanie do zachowania poufności wynikające z § 11 pozostanie w mocy po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 

 

§ 13 Miejsce wykonywania umowy i ryzyko transportowe 

 

1. Miejsce wykonania umowy dla zobowiązań płatniczych wynika z terytorium objętego umową, 

określonego w § 2 (1) niniejszej umowy. 

 

2.  Miejscem realizacji dostaw Partnera jest adres wysyłkowy danego klient lub wskazanego 

odbiorcy. Partner ponosi ryzyko transportowe do czasu przekazania towarów klientowi lub 

wskazanej przez niego osobie (odbiorcy) oraz jest zobowiązany do ubezpieczenia 

dostarczanych towarów na własny koszt oraz według własnego uznania. 

 

§ 14 Cesja, kompensata wzajemnych należności i zatrzymanie  

 

1. Każda cesja, przeniesienie, obciążenie lub upoważnienie osoby trzeciej do wykonywania praw 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub korzystania z tych praw i obowiązków  

w inny sposób wymaga zgody odpowiedniej drugiej strony, chyba że cesja jest dokonywana 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 15 Ustawy o spółkach akcyjnych (Stock 

Corporation Act (Aktiengesetz). 
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2.  Kompensata wzajemnych należności jest możliwa w ramach ugody pozasądowej oraz  

w drodze postępowania sądowego, stosownie do przepisów prawa, których stosowanie strony 

niniejszej umowy uzgodnią. Partner może dokonać potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami 

Mercateo, które zostały wcześniej potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub uznane 

przez Mercateo na piśmie. 

 

§ 15 Forma pisemna 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to 

również każdego uchylenia niniejszego obowiązku zachowania formy pisemnej. 

 

2. Dokumenty w formie pisemnej obejmują też dokumenty w formie elektronicznej – chyba że 

niniejsza umowa przewiduje inaczej – jeżeli strona rozpoczynająca korespondencję w formie 

elektronicznej oraz treść takiej korespondencji może być jednoznacznie i bezbłędnie 

rozpoznana. 

 

§ 16 Jurysdykcja, wybór prawa właściwego oraz język 

 

1. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub dotyczące jej oraz jej zawarcia lub 

ważności podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Krakowie. Zobowiązania umowne pomiędzy 

stronami inne niż zobowiązania wynikające z niniejszej umowy podlegają również wyłącznej 

jurysdykcji sądów w Krakowie. Dotyczy to w szczególności czynów niedozwolonych, 

postępowania stron przed zawarciem niniejszej umowy, bezpodstawnego wzbogacenia się 

oraz negotiorum gestio. 

 

2. Niniejsza umowa, a w szczególności jej zawarcie, ważność, forma, realizacja, rozwiązanie oraz 

całkowite zakończenie wykonania umowy, podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje 

wyłączona. Ta sama zasada dotyczy jednostronnych czynności prawnych oraz związanych  

z niniejszą umową czynności podobnych do transakcji handlowych. 

 

3. Uzgadnia się, że prawo Rzeczypospolitej Polskiej będzie miało też zastosowanie do 

zobowiązań umownych pomiędzy stronami innych niż zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy. Nie dotyczy to zobowiązań umownych pomiędzy stronami innych niż zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, które wynikać będą z czynów nieuczciwej konkurencji lub 

naruszenia praw własności intelektualnej. 
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§ 17 Klauzula salwatoryjna 

 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień będzie lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu 

na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione przepisem 

ustawowym, chyba że strony uzgodnią w danym przypadku inaczej.  

 

2. Jeżeli po zawarciu niniejszej umowy okaże się, że nie reguluje ona spraw, które strony 

uregulowałyby, gdyby co najmniej jedna z nich rozważyła je przy zawieraniu umowy, luka  

w umowie zostanie zastąpiona odpowiednim przepisem ustawowym, chyba że strony uzgodnią 

w danym przypadku inaczej. 

 
 
 

______________ , ____________(data) Kraków, _______________ (data) 
 
 
 

Ważny(-e) podpis(-y)  
W imieniu Partnera 
Pełne imię i nazwisko 
 
 

 
 
 

Ważny(-e) podpis(-y)  
W imieniu Mercateo Polska 
Gabriela Kolarczyk  
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Załącznik nr 
 

Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów Dyrektywy RoHS lub Dyrektywy RoHS II 

(Dyrektywa 2002/95/WE z 27 stycznia 2003 roku lub Dyrektywa 2011/65/WE z 8 czerwca 2011 

roku) 

 

 

Spółka  

__________________________________________________ 

 

potwierdza wobec Mercateo Polska sp. z o.o.: 

 

że dostarcza wyłącznie sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu Dyrektywy 2002/95/WE  

z dnia 27 stycznia 2003 roku (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) lub w rozumieniu Dyrektywy 

2011/65/WE z dnia 8 czerwca 2011 roku (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja 

przekształcona)), który spełnia obowiązujące wymogi ustanowione w tych dyrektywach,  

z uwzględnieniem ich zmian, oraz w krajowych przepisach wdrażających te dyrektywy,  

w szczególności zaś że określone w nich ilości substancji nie są przekraczane. Wszelki sprzęt  

w rozumieniu Dyrektywy 2011/65/WE zawiera deklarację zgodności WE, stosownie do Załącznika 

VI do Dyrektywy 2011/65/WE. 

 

Opisy artykułów, które przekazujemy Mercateo Polska Sp. z o.o. do umieszczenia w katalogu, są 

przez nas stale uaktualniane. 

 

Ponadto wszystkie dostarczane przez nas artykuły są zgodne z obowiązującymi dyrektywami  

i innymi przepisami europejskimi, krajowymi przepisami wdrażającymi te dyrektywy oraz z innymi 

przepisami danego terytorium objętego umową w ich obowiązującej wersji. 

 

Miejsce, data ……………………… 

 

 

………….…………………… 
Pieczęć spółki, podpis 



  16 

Załącznik nr 
 

Potwierdzenie rejestracji opakowań handlowych 

 

Spółka (nazwa) __________________________________________________ 

 

potwierdza wobec Mercateo Polska Sp. z o.o., 

 

że wszystkie składniki opakowań handlowych dostarczonych przez nią klientom Mercateo 

dotychczas lub w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostały lub będą 

zarejestrowane w ramach dualnego systemu odbioru i odzysku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Dyrektywy 94/62/WE z 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności zaś przepisami 

wdrażającymi Rozporządzenie o opakowaniach (Rozporządzenie w sprawie zapobiegania 

powstawaniu oraz odzysku odpadów opakowaniowych) przez  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(zwaną dalej Dostawcą) lub przez producenta. 

 

W przypadku rejestracji dokonywanej przez producenta, Dostawca zweryfikował rejestrację oraz 

uzyskał jej pisemne potwierdzenie, bądź też zweryfikuje oraz uzyska jej pisemne potwierdzenie 

przed realizacją dostawy na rzecz klientów. 

 

Dostawca uzyska oraz niezwłocznie dostarczy na pierwsze żądanie Mercateo kopie wszystkich 

dokumentów, które zostały lub zostaną mu dostarczone przez producenta w związku z rejestracją  

i których udostępnienia Mercateo zażąda w celu wykonania swojego zobowiązania do 

przedstawiania dowodów. 

 

Dostawca będzie informował Mercateo niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących rejestracji 

stosowanych przez Dostawcę opakowań handlowych, bez konieczności występowania przez 

Mercateo z żądaniem udzielenia takich informacji. 

 

Dostawca przedłoży pisemne potwierdzenie treści niniejszego oświadczenia na każdy kolejny rok, 

wysyłając je do Mercateo w terminie do 30 listopada danego roku poprzedzającego rok, którego 

oświadczenie będzie dotyczyć. 

 

___________________ __________________________________ 

Numer certyfikatu  System kompleksowej utylizacji odpadów 

 

[Miejsce], [data] 

 



  17 

________________________________________ 

Pieczęć i podpisy umocowanych przedstawicieli 
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Załącznik nr 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

 

1. Nr. … (kod jednostkowy urządzenia elektrycznego lub elektronicznego): 

 

2. Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela: 

 

3. Wyłączną odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent (lub 

odpowiednio firma instalująca): 

 

4. Przedmiot deklaracji (specyfikacja urządzenia elektrycznego/elektronicznego na potrzeby jego 

wykrywalności/śledzenia. Można dodać zdjęcie/rysunek): 

 

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z zaleceniami zawartymi w Dyrektywie 

2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym(*): 

 

6. Obowiązujące zharmonizowane standardy (o ile istnieją) stanowiące podstawę specyfikacji 

technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: 

 

7. Dodatkowe informacje: 

 

 

Podpisano w imieniu: 

 

 

________________________________________ 

(wydano w  / w dniu) 

 

 

_________________________________________ 

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis) 


