
UMOWA KOMISU NUMER     …./…./…./2019

zawarta w Warszawie, dnia ….. …….. 2019 r.

POMIĘDZY:

Metal Market Europe sp. z o. o. ul. Wiejska 11 lokal 1 Warszawa 00-480 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443179 

reprezentowaną przez ……………………… – prezesa zarządu/członka zarządu

działającego w imieniu Spółki na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 stycznia 2018 roku,  

zwaną w treści umowy "Komisantem", 

a 

Panem/Panią…………………………….  o  numerze  PESEL  ……………………………….  legitymującym/ą

się  ………………… o  serii  i  numerze  ……………………………..  wydanym  przez  ………………………… ,

zwanym dalej "Komitentem", o następującej treści:

§ 1

1. Komitent  zleca,  a  Komisant  zobowiązuje  się  za  ustalonym  wynagrodzeniem

[prowizja],  do  sprzedaży  w  imieniu  własnym  rzeczy  ruchomych  na  rachunek  dającego

zlecenie Komitenta, na zasadach określonych w niniejszej umowie.
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§ 2

1. Komisant w dniu zawarcia niniejszej umowy otrzymuje od Komitenta w celu jej 

realizacji  następujące przedmioty:

A.

B.

2. Komisant zastrzega sobie prawo do łączenia w zestawy przedmiotów wymienionych

w  ust.  1,  celem  wystawienia  ich  łącznie  do  sprzedaży,  jeżeli  wartość

przedmiotu/przedmiotów  wymienionych  w ust.  1  jest  niższa  niż  200 zł.  (według  wyceny

Komisanta,  którą  Komitent  akceptuje).  Przed  wystawieniem  do  sprzedaży  przedmiotów

połączonych w zestawy Komisant poinformuje o tym fakcie Komitenta.

§ 3

1. Komitent oświadcza, że przedmioty wyszczególnione w umowie stanowią jego 

własność i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich oraz są wolne od wad 

fizycznych. 

2. Jeżeli przedmioty oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią współwłasność kilku

osób  (w  szczególności  gdy  wchodzą  w  skład  majątku  wspólnego  małżonków),  Komitent

przed  zawarciem  niniejszej  umowy,  zobowiązany  jest  uzyskać  pisemną  zgodę  osoby

uprawnionej (np. współmałżonka) na ich sprzedaż i przekazać ją Komisantowi  najpóźniej do

dnia zawarcia niniejszej umowy.
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§ 4

1. Komitent oświadcza, iż przedmioty wskazane w § 2 ust. 1 są wolne od wad prawnych,

nie  są  przedmiotem  zastawu  ani  egzekucji  oraz,  że  przedmioty  te  nie  pochodzą  z

przestępstwa.

2. O każdej zmianie statusu przedmiotów, określonego w § 2,3,4 ust. 1 umowy, Komitent

jest  obowiązany  niezwłocznie  powiadomić  Komisanta  na  piśmie,  ale  nie  później  niż  w

terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie.

§ 5

1. Komisant  oferuje  przedmioty  celem  ich  sprzedaży  w  sposób,  który  uzna  za

najskuteczniejszy, w szczególności poprzez:

 własne strony internetowe www;

 bezpośrednio w siedzibie firmy.

2. Komitent oświadcza, iż nie wycofa oddanych do sprzedaży komisowej przedmiotów.

Komitent  oświadcza,  iż  nie  będzie  żądał  zmiany  ceny  ani  innych  uzgodnionych  wcześniej

warunków i zasad sprzedaży, wymienionych w niniejszej umowie.

3. Podpisanie  przez  strony  umowy,  stanowi  dowód  odebrania  przez  Komisanta

wydanych mu przedmiotów, a także ustalenia ceny, za jaką Komitent zgadza się sprzedać

wymienione w nim przedmioty.
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§ 6

1. Z  tytułu  wykonywania  niniejszej  umowy,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  i  3  Komisantowi

przysługuje  prowizja  od  uzyskanej  ceny  sprzedaży  przedmiotu  obliczona  według

następujących zasad:

a) W przypadku przedmiotów ze srebra – 5 zł od uncji trojańskiej srebra,

b) W przypadku przedmiotów  ze złota – 100 zł od uncji trojańskiej złota

od łącznej wagi sprzedanych przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że Komisant dokona sprzedaży każdego produktu za cenę nie niższą niż

rynkowa ustalona przez Komisanta.

3. W razie nie wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Komitenta (np. sprzedaż

anulowana na prośbę Komitenta), Komisant może żądać prowizji ustalonej zgodnie z ust. 1

oraz rzeczywiście poniesionych kosztów. 

§ 7

1. Wszelkie  rozliczenia  sprzedaży  komisowej  następują  w przyjętym przez Komisanta

trybie, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Rozliczenie Komisanta

z Komitentem następuje po otrzymaniu środków  finansowych ze sprzedaży przedmiotów

Komitenta.  

Strony  przewidują  możliwość  dokonania  przez  Komisanta  potrąceń  swoich  wynagrodzeń

i  należności   z  niniejszej  umowy  z  kwot  należnych  Komitentowi.  Płatność  na  rachunek

bankowy  Komitenta  nr………………………………………………………………………….........  nastąpi

w terminie 1 dnia od  dnia  wpływu na rachunek Komisanta ceny uzyskanej  ze sprzedaży

przedmiotów komisu wymienionych w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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2. W przypadku gdy przedmiot sprzedany nie zostanie ostatecznie wykupiony, wówczas

Komisant,   ma  prawo  nie  wypłacić  Komitentowi  należności  lecz  wystawić  jeszcze  raz

przedmiot  do sprzedaży lub też  zaproponować cenę za jaką  jest  gotowy dany  przedmiot

odkupić.

§ 8

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu

wypowiedzenia.

§ 9

2. W  przypadku  powstania  rozbieżności  w  zakresie  stosowania  i  realizacji  niniejszej

umowy, Strony zobowiązane są do wspólnego działania celem rozwiązania sporu na drodze

polubownej.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy

Kodeksu Cywilnego.

4. Strony zgodnie zastrzegają, iż właściwym do rozwiązywania sporów jest sąd miejsca

siedziby Komisanta. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony zobowiązują się do

podjęcia prób polubownego rozwiązania sporu. 

§ 10

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

3. Oświadczenie Komitenta, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1  i § 6 ust. 2  uznaje 

się za złożone poprzez podpisanie niniejszej umowy.
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4. Komitent zapewnia Komisanta, iż przystępując do zawarcia i realizacji niniejszej 

umowy, znajduje się  w stanie umożliwiającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i 

składanie oświadczeń woli, jak również nie działa pod wpływem okoliczności zmuszających 

go do zawarcia umowy.

Komisant Komitent

......................................... .........................................
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