Umowa komisowa – wszystkie kanały sprzedaży
zawarta w Warszawie, dnia . ………………… . Wypłacona zaliczka………………………..,
POMIĘDZY:
prowadzącym w ramach wykonywanej działalności gospodarczej sprzedaży pośredniej i bezpośredniej oraz prowadzenia
działalności komisowej podmiotem:

I.

Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Niemczyk Antykwariat Numizmatyczny z miejscem
wykonywania działalności w Polsce, 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 22 wpisanym do Centralnej Informacji
Działalności Gospodarczej, posługującym się numerami NIP: 113-271-52-51 i REGON: 147319064
zwanym w dalszej części umowy „Komisantem”
a
panią/panem .…………………….…….………………........,

II.

zam. w ……………………..…….. przy ul. …………………………………..…………..
dowód osobisty nr ……….…………………………. PESEL ……………….….…..., NIP …………………………..,
Telefon………………………………………….
e-mail:...............................................................................................
zwanym w dalszej części „Komitentem”
Komisant oferuje przedmioty celem ich sprzedaży poprzez niżej wskazany kanał sprzedaży (*właściwe zakreślić):
1) stronę www.niemczyk.pl,
2) za pośrednictwem wskazanego przez Komisanta internetowego serwisu aukcyjnego typu allegro.pl i inne;
3) na aukcji stacjonarnej*
Zgoda na ewentualną zmianę kanału sprzedaży może być dokonana przez strony drogą e-mail.
NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
§1
[wynagrodzenie]
Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Komisantowi przysługuje prowizja w wysokości ______________
(__________________________________________________________) od uzyskanej ceny sprzedaży przedmiotu.
Od dokonanej przez Komisanta sprzedaży, podatek od czynności cywilnoprawnej pokrywa Komisant.
Rachunek
bankowy
Komitenta
dla
celów
rozliczeniowych
niniejszej
Umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………… .

1.
2.
3.

§2
[przedmiot umowy]
Komitent przekazuje Komisantowi ………………..... sztuk(a/i) przedmiotów o charakterze kolekcjonerskim.
Komisant otrzymuje od Komitenta rzeczy określone co do tożsamości o charakterze kolekcjonerskim:

1.
2.
i.

3.

4.

........................................................................,
których szczegółowe zdjęcie zostało zawarte w Załączniku do niniejszej umowy.
Dający zlecenie Komitent oświadcza i bierze w tym zakresie pełną odpowiedzialność co do tytułu prawnego oddanych przez
Niego rzeczy, w tym w szczególności co do oryginalności, legalności ich pochodzenia, braku obciążeń i ograniczeń
prawnych ciążących na rzeczach i możliwości dysponowania nimi, zwalniając w powyższym zakresie Komisanta z wszelkiej
odpowiedzialności, zarówno cywilnej jak i karnej.
Komisant ma prawo do zwrotu przedmiotu Komitentowi w ciągu 90 dni po aukcji jeżeli pojawi się jakakolwiek wątpliwość
co do oryginalności przedmiotu bądź legalności jego wystawienia do sprzedaży. W takim przypadku Komitent zobowiązany
jest do zwrotu wypłaconej należności, w tym zaliczki.

1

5.

6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.

Komitent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie Komisant poniósł w związku z realizacją roszczeń osób trzecich,
które nabyły przedmioty objęte niniejszą umową w sytuacji, gdy przedmioty te posiadały wady fizyczne lub wady prawne, a
w szczególności, gdy przedmioty te okazały się fałszywe.
W przypadku, kiedy rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią współwłasność kilku osób, Komitent przed
zawarciem niniejszej umowy, zobowiązany jest uzyskać zgodę osoby uprawnionej na ich sprzedaż.
Oświadczenie osób, o których mowa w ust. 6 musi być złożone Komisantowi na piśmie i zawierać wyraźną i bezwarunkową
zgodę. W przypadku jej braku we wskazanej formie i treści, złożone przez Komitenta oświadczenie o jej istnieniu, zwalnia
Komisanta od roszczeń tych osób oraz osób trzecich.
Komitent oświadcza, iż rzeczy wskazane w ust. 1 i 2 są wolne od wad prawnych, a w szczególności są oryginalne, nie są
przedmiotem zastawu ani przedmiotem egzekucji komorniczej, nie toczy się z ich udziałem lub o ich wydanie żadna sprawa
cywilna lub karna, osoba trzecia lub firma albo inny podmiot prawa nie domaga się ich wydania oraz nie są obciążone
innymi ograniczonymi prawami osób trzecich, jak również, że rzeczy te nie pochodzą z przestępstwa.
O każdej zmianie statusu przedmiotów, określonego w § 2 umowy, Komitent jest obowiązany niezwłocznie, w terminie 3
dni (słownie: trzech dni) powiadomić Komisanta na piśmie.
§3
[cel umowy]
Komisant zobowiązuje się za ustalonym wynagrodzeniem [prowizja], do sprzedaży w imieniu własnym rzeczy (zwanych
dalej zamiennie „rzeczami lub „przedmiotami” ) na rachunek dającego zlecenie Komitenta.
Przyjęcie i wystawienie przedmiotów do sprzedaży, jak też warunki jej realizacji reguluje niniejsza umowa oraz [Załącznik],
stanowiący integralną część umowy.
Komisant zbada każdorazowo we własnym zakresie przekazane mu rzeczy pod względem ich autentyczności i jakości. Na
badanie przekazanych rzeczy składają się następujące czynności:
- przygotowanie specjalistycznej makrofotografii poglądowej, uwzględniającej we właściwej skali i rozdzielczości cechy
charakterystyczne rzeczy, znaki szczególne, skazy, uszkodzenia itp., istotne dla przyjęcia określonej wartości rzeczy,
- skatalogowanie produktu przy uwzględnieniu specjalistycznej literatury,
- specjalistyczny opis przedmiotu,
- obróbka graficzna zdjęć,
- obsługa formalno-prawna transakcji.

§4
[warunki sprzedaży]
1. Komisant oferuje rzeczy celem ich dalszej sprzedaży. Komisant przyjmuje do sprzedaży przedmioty o wartości lub cenie
minimalnej 200 zł (słownie: dwieście złotych). Jednakże w przypadku przyjęcia przedmiotów o niższej wartości, Komisant
zastrzega sobie prawo do łączenia ich według własnego uznania w zestawy, celem wystawienia do sprzedaży.
2. Komitent zobowiązuje się nie wycofać oddanych do sprzedaży rzeczy.
3. W przypadku wycofania przedmiotu ze sprzedaży, z przyczyn nie leżących po stronie Komisanta, Komisant pobiera opłatę w
wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) od ceny szacunkowej każdego przedmiotu, jednak nie mniej niż 200 zł (słownie:
dwieście złotych). Kwota ta odpowiada wartości pracy Komisanta, o której mowa w §3 ust.3. Umowy. Przedmiotów nie można
wycofać po sprzedaży.
4. Komitent ma możliwość, za zgodą Komisanta, do ustalenia kwoty minimalnej za jaką przedmiot może zostać sprzedany. Przy
ustalaniu ceny minimalnej Komitent musi wziąć pod uwagę prowizję dla Komisanta, która zostanie potrącona od ustalonej kwoty.
Komitent oświadcza, iż ustalona cena minimalna jest adekwatna do wartości oddanego w komis przedmiotu i nie wnosi do niej
żadnych zastrzeżeń.
5. W przypadku gdy cena minimalna na aukcji nie zostanie osiągnięta a przedmiot zostanie wylicytowany przez Komitenta lub na
jego prośbę przez inną osobę - uważa się, że przedmiot nie został sprzedany a Komisant pobiera opłatę w wysokości 15%
(słownie: piętnaście procent) ceny końcowej.
6. Komitent oświadcza, iż nie będzie żądał zmiany ceny ani innych uzgodnionych wcześniej warunków i zasad sprzedaży,
wymienionych w niniejszej umowie oraz w Załączniku.
7. W przypadku gdy przedmiot wylicytowany nie zostanie ostatecznie wykupiony przez licytanta, Komisant w myśl §5 ust.1 nie
wypłaci Komitentowi należności albo na zasadzie porozumienia z Komitentem albo wystawi jeszcze raz przedmiot do sprzedaży
bądź może zaproponować odkupienie przedmiotu lub jego zwrot Komitentowi. W przypadku zwrotu Komisant ma prawo do
pobrania opłaty, o której mowa w §3 ust.3 Umowy
8. Podpisany przez strony Załącznik, stanowi dowód odebrania przez Komisanta wydanych mu rzeczy, a także ustalenia ceny, w
tym ceny minimalnej, za jaką Komitent zgadza się sprzedać wymienione w nim rzeczy.
9. Załącznik zawiera dokładne zdjęcie przedmiotu komisu a także, w uzasadnionych przypadkach, również inne istotne
informacje.
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10. Szczególne lub charakterystyczne cechy przedmiotów, które Strony uznają za istotne, zostały opisane w Załączniku, ze
wskazaniem na ich uszkodzenia lub ślady używania.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
[realizacja umowy i wzajemne rozliczenia]
Wszelkie rozliczenia sprzedaży komisowej następują w przyjętym przez Komisanta trybie, w ramach prowadzonego przez
niego Antykwariatu. W każdym przypadku Komisant dokonuje finalnego rozliczenia z Komitentem, nie wcześniej niż
po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od zakończenia sprzedaży oraz gdy środki uzyskane ze sprzedaży
zaksięgowane zostaną na rachunku bankowym Komisanta w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania. Strony przewidują
możliwość dokonania przez Komisanta potrąceń swoich wynagrodzeń i należności z niniejszej umowy z kwot należnych
Komitentowi.
Rozliczenie następuje w walucie złoty polski (PLN). Wypłata może nastąpić w innej walucie, po przeliczeniu kwoty
zgodnie ze średnim kursem walut Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozliczenia. Wypłata w obcej
walucie jest możliwa tylko za zgodą Komisanta a chęć rozliczenia w takiej formie powinna być wyrażona przez Komitenta
najpóźniej w dniu sprzedaży.
W wypadku niemożliwości skontaktowania się z Komitentem w terminie określonym w ustępie powyższym, Komisant nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w wypłacie należności.
§6
[ochrona danych osobowych]
Przy zawieraniu przedmiotowej umowy Komitent zobowiązany jest podać wszystkie dane umożliwiające. Komisantowi
kontakt z Komitentem pod rygorem braku ponoszenia przez Komisanta odpowiedzialności za skutki niemożności
skontaktowania się z Komitentem.
W przypadku zmiany danych Komitenta jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Komisanta, w
formie pisemnej. Jeżeli Komisant nie otrzyma takiej informacji nie odpowiada za opóźnienia w wypłacie należności i
utrudnienia związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Komitentem.
Komisant zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Komitent wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Komisanta, dla celów realizacji
niniejszej umowy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu
ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
§7
[stosowanie przepisów]
W przypadku powstania sporu, tak co do składania, realizacji i odbioru zamówienia, Komitent zobowiązany jest do
natychmiastowego kontaktu z Komisantem celem wyjaśnienia zaistniałego problemu, a nadto zobowiązany jest do jego
rozwiązania na drodze postępowania polubownego. 5. Obowiązek, o którym mowa powyżej w takim samym zakresie
obciąża Komisanta.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
§8
[postanowienia końcowe]
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Niniejsza Umowa
podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunki niniejszej umowy, której integralną częścią jest Załącznik, Strony zgodnie akceptują, co potwierdzają złożoną na
każdej z kart umowy parafą oraz czytelnym podpisem pod umową oraz na Załączniku.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się
na ustalenia pozaumowne.
Ustalenia ustne, nie potwierdzone na piśmie, faxem, drogą poczty elektronicznej lub w inny wskazany przez Komisanta
sposób, uważane są za niezawarte i nie wiążą Stron.
Komitent zapewnia Komisanta, iż przystępując do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, nie znajduje się w stanie
wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i składanie oświadczeń woli, jak również nie działa pod wpływem
okoliczności zmuszających go do zawarcia umowy.
Zdjęcia przedmiotów komisowych w załączniku.
…….……………………….
Komisant

……………………………….
Komitent
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