
UMOWA  

 

zawarta dnia ………………. w …………………. (dalej jako: „Umowa”), 

pomiędzy: 

 

IYP City Guides Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Karmelickiej 46/51, 31-128 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000432813, NIP: 6762458686, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….., 

 

(wydruk aktualnej informacji o IYP City Guides Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik do niniejszej 

Umowy), 

zwaną dalej: „Sprzedawcą” 

 

a  

 

………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….., 

 

(wydruk aktualnej informacji o ………………………………. z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego stanowi załącznik do niniejszej Umowy), 

zwaną dalej: „Dystrybutorem” 

 

Sprzedawca oraz Dystrybutor mogą być w dalszej części niniejszej Umowy zwani łącznie „Stronami” 

oraz każdy indywidualnie „Stroną”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zważywszy, że: 

 

- Sprzedawca ma zamiar sprzedawać produkty znajdujące się w ofercie Dystrybutora poprzez swój 

sklep internetowy, prowadzony pod adresem: www.shop.poland.inyourpocket.com 

- zamiarem Stron jest takie uregulowanie współpracy, aby stroną umowy sprzedaży (poprzez sklep 

internetowy) produktu znajdującego się w ofercie Dystrybutora był Sprzedawca, wobec czego: w razie 

złożenia przez klienta sklepu internetowego zamówienia na określony produkt z oferty Dystrybutora, 

Sprzedawca kupi ten produkt od Dystrybutora, a Dystrybutor będzie odpowiedzialny za dostarczenie 

produktu bezpośrednio do klienta sklepu internetowego, 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

Słowniczek 

 

1. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem 

www.shop.poland.inyourpocket.com 

2. Klient – kupujący, strona umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep ze Sprzedawcą. 

3. Towar – produkty Dystrybutora, które będą prezentowane w Sklepie. 

 

 
§ 2  

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami, w 

ramach której Dystrybutor będzie sprzedawał Sprzedawcy swój Towar oraz dostarczał Towar 

na zlecenie Sprzedawcy bezpośrednio do Klientów. 

2. W Sklepie Sprzedawca będzie oferował Towary Dystrybutora zgodnie z Ofertą, o której mowa 

w § 3. Dystrybutor jest zobowiązany zapewnić dostępność Towarów wskazanych w Ofercie – 

w sposób umożliwiający wykonanie obowiązków i dochowanie terminów określonych w nin. 

Umowie. 

3. Strony ustalają następujące adres mailowe do doręczeń (w sytuacji, gdy taką formę doręczeń 

zakłada niniejsza Umowa): 

- dla Sprzedawcy: ………………………… 

- dla Dystrybutora: ……………………… 

 

§ 3 

Oferta Dystrybutora 



 

1. Dystrybutor jest zobowiązany przekazać Sprzedawcy (i aktualizować, w miarę potrzeby), w 

formie mailowej, pełną ofertę dostępnych u Dystrybutora Towarów oferowanych Sprzedawcy 

do sprzedaży w Sklepie (dalej jako: „Oferta”). Oferta musi zawierać w szczególności czas jej 

obowiązywania oraz dokładną ilość poszczególnych Towarów. 
2. Pierwsza Oferta powinna zostać przekazana najpóźniej do ……… dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 
3. Oferta dostarczana Sprzedawcy przez Dystrybutora musi zawierać dokładne informacje o 

poszczególnych Towarach, w tym informacje o ewentualnej gwarancji i sposobie jej realizacji. 

Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji o poszczególnych Towarach, w 

szczególności odpowiada za to, aby opisy Towarów spełniały wymagania przewidziane w 

przepisach prawa. 
4. Wraz z Ofertą Dystrybutor przesyła Sprzedawcy zdjęcia ofertowe poszczególnych Towarów. 

Zdjęcia będą przesyłane na maila w formacie pliku jpg, pdf . 
5. Z chwilą przesłania zdjęć i opisów Towarów Sprzedawcy, Dystrybutor udziela Sprzedawcy 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do zdjęć i 

opisów Towarów – w celu ich publikacji w Sklepie - na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych poniżej oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych do zdjęć i opisów Towarów, bez ograniczeń terytorialnych, na czas 

nieokreślony. 
6. Licencja dotyczy następujących pól eksploatacji: 
a) wytwarzanie egzemplarzy dzieła techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b) utrwalenie w całości lub we fragmentach na wszelkich nośnikach wizualnych i 

audiowizualnych, w tym na taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach 

cyfrowych DVD, CD, CD ROM, VSD, MINI Disc, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie 

analogowej, dysku optycznym 

c) wprowadzanie do pamięci komputera 

d)  publiczne odtwarzanie i wystawianie 

e) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, 

rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i 

graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, 

kadrowania, 

f) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki komputerowej, 

g) rozpowszechnianie i publikacja w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy 

h) kopiowanie techniką reprograficzną, cyfrową 

 

7. Twórcy zdjęć i opisów Towarów wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie ze zdjęć i 

opisów Towarów przez Sprzedawcę z pominięciem wskazania nazwiska i imienia lub 



jakichkolwiek innych danych twórców. 
Dystrybutor oświadcza, że przesłane zdjęcia i opisy Towarów nie naruszają w żaden sposób prawa 

ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych do zdjęć i 

opisów Towarów.  

Dystrybutor zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć i opisów Towarów, w 

tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

Dystrybutor oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do zdjęć i opisów 

Towarów na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do 

korzystania ze zdjęć lub opisów Towarów. Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Sprzedawcy z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, zobowiązuje się również zwolnić 

Sprzedawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, 

osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

8. W sytuacji, gdy Dystrybutor nie jest twórcą zdjęć lub opisów Towarów, o których mowa 

powyżej, Dystrybutor zapewnia, że uzyskał od twórcy następujące oświadczenia: 
- upoważniające Sprzedawcę do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych związanych 

ze zdjęciami i opisami Towarów; 

- zezwalające na wprowadzanie zmian do zdjęć i opisów Towarów; 

- zawierające zobowiązanie do nie wykonywania przez twórcę autorskich praw osobistych w sposób 

naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń Dystrybutora zawartych w niniejszym paragrafie, 

Dystrybutor zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1000 zł, w terminie 7 dni od dnia 

wezwania go do zapłaty. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 
10. Dystrybutor nie może wypowiedzieć ww. umowy licencyjnej w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy.  
 

 

§ 4 
Zamówienia 

 

1. Sprzedawca, chcąc kupić Towar u Dystrybutora, składa w trakcie trwania Oferty, w ramach jej 

limitu ilościowego, zamówienie - w formie mailowej na adres wskazany w § 2 ust. 3 (dalej 

jako: „Zamówienie”) 
 

2. Zamówienie – poza wskazaniem Towaru i jego ilości – powinno zawierać również wskazanie 

danych Klienta, w tym adresu jego adresu do doręczenia oraz wybranej formy dostawy. 
 



3. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, iż Zamówienie uważa się za otrzymane przez 

Dystrybutora w chwili, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki 

sposób, żeby Dystrybutor mógł zapoznać się z jego treścią. 
 

§ 5 

Dostawy 

 

1. Dystrybutor przekaże Sprzedawcy, najpóźniej wraz z pierwszą ofertą, obsługiwane formy 

dostawy, wraz z kosztem oraz czasem konkretnej formy dostawy. 
2. Po otrzymaniu Zamówienia, Dystrybutor zobowiązany jest dostarczyć Towar Klientowi na 

adres wskazany w Zamówieniu, stosując formę dostawy wskazaną w Zamówieniu. Wysyłka 

Towaru powinna nastąpić najpóźniej w ciągu …… dni roboczych od dnia otrzymania 

Zamówienia. 
3. Dystrybutor, wysyłając Towar do Klienta, zobowiązany jest do zamieszczenia na opakowaniu 

etykiet z logo Sprzedawcy. Etykiety zostaną dostarczone Dystrybutorowi w ciągu 10 dni od 

zawarcia Umowy oraz – po ich wykorzystaniu – w ciągu 10 dni od zgłoszenia takiego 

zapotrzebowania przez Dystrybutora. 
4. Ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

rzeczy spoczywają na Dystrybutorze do chwili wydania Towaru Klientowi. 
5. Po wysłaniu Towaru, Dystrybutor w ciągu 24 godzin informuje o tym Sprzedawcę w formie 

mailowej, przesyłając skan potwierdzenia wysłania Towaru. 
6. W przypadku naruszenia obowiązku Dystrybutora wskazanego w ust. 2 lub 5, w szczególności 

w przypadku przekroczenia określonego tam terminu, Dystrybutor zapłaci Sprzedawcy karę 

umowną w wysokości ……….. zł, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapłaty. 
Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku naruszenia obowiązku Dystrybutora wskazanego w ust. 3, Dystrybutor zapłaci 

Sprzedawcy karę umowną w wysokości ……….. zł, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do 

zapłaty. 
Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i ceny 

 

1. Oferta przesłana przez Dystrybutora dla Sprzedawcy powinna zawierać ceny  poszczególnych 

Towarów, za które Dystrybutor sprzedaje dany Towar Sprzedawcy. 



2. Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić Dystrybutorowi kwotę obejmującą: cenę Towaru 

objętego Zamówieniem oraz koszt wysyłki danego Towaru (zgodnie z wybraną formą dostawy 

oraz jej kosztem wskazanym w Ofercie) (dalej jako: „Wynagrodzenie”), w terminie 14 dni od 

dnia poinformowania o wysłaniu Towaru – zgodnie z § 5 ust. 5, na podstawie faktury VAT 

doręczonej Sprzedawcy. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy 

Dystrybutora wskazany na fakturze VAT. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 2, wyczerpuje wszelkie roszczenia Dystrybutora z tytułu realizacji 

niniejszej Umowy i danego Zamówienia. 

 

§ 7  

Odstąpienie od umowy przez Klienta 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru, na podstawie art. 27 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sprzedawca ma prawo zwrócić Towar 

Dystrybutorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta. Towar będzie 

wysyłany przez Sprzedawcę na adres Dystrybutora wskazany w komparycji Umowy.  

2. W opisanym powyżej przypadku, Dystrybutor jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy 

Wynagrodzenie za dany Towar, w terminie  14 dni od dnia otrzymania Towaru od 

Sprzedawcy. 

 

     § 8 

Wypowiedzenie Umowy 

 

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 

2. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszeń 

postanowień Umowy przez Dystrybutora. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

4. W razie wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z dniem jej 

skutecznego wypowiedzenia przestaje obowiązywać Oferta Dystrybutora. Jednakże 

Dystrybutor jest zobowiązany zrealizować Zamówienia złożone przed dniem skutecznego 

wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie Umowy nie ma również wpływu na pozostałe 

obowiązki Dystrybutora dotyczące Zamówień złożonych przed dniem skutecznego 

wypowiedzenia Umowy, w szczególności na obowiązki wskazane w § 7 Umowy. 

 

 

§ 9 

Klauzula poufności 



 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zapewnienia całkowitej poufności wszelkich informacji 

handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych oraz innych informacji 

dotyczących działalności drugiej Strony uzyskanych w trakcie zawierania i wykonywania 

niniejszej Umowy (dalej jako: „Informacje Poufne”). 

2. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i 

udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej 

Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Umowy. 

3. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom 

zleceniobiorcom i wykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W 

takim przypadku ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez 

pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

orzeczenie sądu lub decyzję właściwego organu; 
b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod 

warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji; 
c) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed 

dniem uzyskania takich informacji w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy; 
d) które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszania niniejszej klauzuli poufności. 
5. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora obowiązku zachowania poufności, o którym 

mowa powyżej, niezależnie od innych postanowień umownych, Dystrybutor zapłaci 

Sprzedawcy karę umowną w wysokości ..………..... zł (słownie………………………………. 

zł) za każdy przypadek naruszenia, w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapłaty. 
Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 10  

Przekazywanie danych osobowych Klientów 

 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Sprzedawca będzie przekazywał Dystrybutorowi 

dane osobowe Klientów – w celu umożliwienia dostarczenia im zamówionych Towarów. 

2. Dystrybutor ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów, uzyskanych w 

związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, będącą załącznikiem do niniejszej Umowy. 



 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie pisma/maile, wysyłane w związku wykonywaniem Umowy, zostaną uznane za 

prawidłowo doręczone, pod warunkiem wysłania ich na adres Strony wskazany w komparycji 

Umowy/w § 2 ust.3. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o każdej 

zmianie danych do doręczeń. Brak zawiadomienia skutkuje uznaniem za skutecznie 

doręczoną przesyłkę/maila wysłaną na ostatni znany adres. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy 

zostało uznane za nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej 

części pozostaje nienaruszona. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

Za Sprzedawcę       Za Dystrybutora 

 

…………………………..     …………………………… 


