
UMOWA PRZECHOWANIA TOWARU        
ZAKUPIONEGO W FIRMIE FIMAL  

zawarta w dniu ………………..………r. w Słupsku  

pomiędzy: 

 

___________________________________________________________________________z siedzibą 

w_______________________________, ul. _______________________________, wpisaną/-ym  pod numerem  

NIP ___________________________________, zwaną/-ym w dalszej części umowy „Kupującym”, 

a FIMAL PSB sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Bałtycka 3, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Re-
jestru Sądowego pod numerem KRS 0000060454, Regon 771514064, NIP 839-27-86-748, zwanym w dalszej czę-
ści umowy „Sprzedawcą”.  
 
Zważywszy, że: 

1. Sprzedawca dysponuje powierzchnią magazynową oraz placem składowym, przeznaczonymi do prze-
chowywania towaru zakupionego w firmie FIMAL. 

2. Kupujący zainteresowany jest nabyciem towaru zakupionego w firmie FIMAL, pod warunkiem umożli-
wienia przechowywania nabytego towaru  w magazynie lub na placu składowym Sprzedawcy na czas 
określony,  

strony   postanawiają, co następuje: 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania w magazynie/na placu składo-
wym w Słupsku zakupionego przez Kupującego towaru w łącznej ilości  palet ….……………………………………, których 
specyfikację określa Załącznik nr 1/faktura VAT ……………………………………………………….. do niniejszej umowy.  
 

§2 
1. Kupujący może odbierać oddany na przechowanie towar w każdym czasie. O terminie odbioru towaru 

lub określonej jego części winien jednak zawiadomić Sprzedawcę.  
2. Wydanie towaru ich jego części z magazynu lub placu składowego Sprzedawcy potwierdzone zostanie 

dokumentem wydania, określającym asortyment wydanego towaru, jego wymiary, klasę i Ilość oraz  ro-
dzaj opakowania. Wymieniony dokument stanowi  dowód wydania towaru.  

3. Sprzedający nie ponosi ryzyka pogorszenia się stanu technicznego towaru w czasie przechowywania i po 
jego zakończeniu. 

 

§3 

1. Przechowanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy ma charakter odpłatny, przy czym Strony ustaliły, 
że wynagrodzenie Sprzedawcy za przechowanie towaru  do 30 dni wliczone zostało w cenę      sprzedaży 
produktu.  

§4 



1. Wszelkie informacje i dokumenty uzyskane przez Kupującego w związku z zawarciem i realizacją niniej-
szej Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy. Kupujący zobowiązuje się do za-
chowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz uzyskanych informacji oraz do niepowielania, nie-
publikowania, nieudostępniania, niewykorzystywania pozyskanych dokumentów w żadnej formie bez 
pisemnej zgody drugiej Strony Umowy, zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej zakoń-
czeniu. 

2. Powyższe nie dotyczy przekazywania danych i informacji organom i instytucjom państwowym lub samo-
rządowym w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi 
i orzeczeniami sądowymi. 

3. Wszystkie dokumenty oraz ich nośniki przekazane Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z realizacją 
niniejszej Umowy,  pozostają własnością Sprzedającego i po zakończeniu Umowy Kupujący zobowiązany 
jest do ich zwrotu. 

4. Kupujący odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków w celu dochowania po-
wyższej klauzuli poufności przez swoich pracowników lub inne osoby, za pomocą których wykonuje ni-
niejszą umowę. 

 
§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Odbiór towaru z depozytu powinien nastąpić  do  30 dnia od 
daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury sprzedaży   tj. do dnia  …………………..r.  Najpóźniej w dniu 
wygaśnięcia umowy Kupujący zobowiązany jest odebrać oddany na przechowanie towar. W przypadku 
nie wywiązania się z powyższego obowiązku za każdy kolejny dzień  Kupujący zobowiązany     będzie do 
ponoszenia opłat za bezumowne przechowanie towarów w wysokości 1,00 zł. netto      (słownie: jeden 
złoty 00/100 ) za każde wykorzystane  miejsce paletowe magazynu Sprzedającego, aż do czasu odebra-
nia towarów. 

2. Faktura za przechowanie towaru nieodebranego z depozytu będzie wystawiana z każdym końcem mie-
siąca kalendarzowego i  przesłana Kupującemu, aż do momentu całkowitego odbioru depozytu z Maga-
zynu. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Wszelkie ewentualne spory, które wynikać będą z danej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Słupsku. 

 

 

_________________________                                                                               __________________________ 

_________________________                                                                               __________________________ 

Data i czytelny podpis sprzedawcy                                                                      Data i czytelny podpis kupującego                                                                                                        


