
                                                                                           Częstochowa , dn................................... 

 

 

 

                         UMOWA SKŁADU  NR ...................../............. 

 

 

 

        Zawarta w dniu .................................... pomiędzy AS PAWEŁ CYGAN  z siedzibą w 

 Częstochowie przy ul. Legionów 59 prowadzącym skład celny   AS  zlokalizowany w 

Częstochowie przy ul. Dojazdowej 1, zwanym w treści umowy "Składem" reprezentowanym przez: 

Andrzej Cygan – Pełnomocnik 

 

a: ............................................................................................................................................................

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

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

reprezentowanym przez: ........................................................................................................................ 

zwanym w treści umowy "Składającym" 

 

                                                                      §1 

1. „Skład“ zobowiązuje się do składowania za wynagrodzenie przyjętych do magazynu 

towarów na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Składowanie towarów odbywa się w porozumieniu z miejscowym urzędem celnym i po 

wyrażeniu przez niego zgody na złożenie towaru w składzie celnym. 

3. Zgłoszenia celnego celem złożenia towaru w składzie celnym dokonywać będzie agencja 

celna AS. „Składający” ponosi odpowiedzialność za należności ciążące na towarze 

przyjętym do składu celnego.               

                                                                                   

                                                                      §2 

1.  „Skład” zobowiązuje się do pieczy nad składowanym towarem. 

 

                                                                      §3 

1. „Składający” zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z oryginalnymi dokumentami 

określającymi towar, kraj pochodzenia, wagę, opakowanie i cenę. Towar będzie 

dostarczany na paletach lub innych opakowaniach umożliwiających mechaniczny 

rozładunek. Opakowania powodujące konieczność rozładunku ręcznego wymagają 

odrębnych ustaleń cenowych za wykonanie tych czynności. 

2. Niedopełnienie tych wymogów spowoduje nie przyjęcie towaru lub jego warunkowe 

przyjęcie do Magazynu Celnego na koszt „Składającego” do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. 

3. „Składający” zobowiązuje się do zapłacenia składowego oraz innych należności 

wymienionych w załączonym cenniku. 

4. „Skład” zastrzega sobie możliwość zmiany stawek określonych w cenniku, o czym 

„Skład” zobowiązuje się powiadomić „Składającego” w formie pisemnej. W przypadku 

braku akceptacji „Składającego” powiadomienie o zmianie stawek traktowane będzie jako 

wypowiedzenie obowiązującej dotychczas umowy, a termin wypowiedzenia liczony będzie 

od daty jego otrzymania.                       

                                       

                                                                      §4 

1. Należności za składowanie i inne czynności określone w cenniku powinny być regulowane 

gotówką w kasie „Składu” przed odebraniem towarów z magazynu. Inne formy płatności 

wymagają zgody „Składu” i określone zostaną w wystawionej fakturze. 



2. Za nieterminowe płatności naliczane będą odsetki ustawowe. 

3. W przypadku niedotrzymania przez „Składającego” postanowień niniejszej umowy „Skład” 

gwarantuje sobie prawo zabezpieczenia roszczeń  o składowe, należności celne i podatkowe 

oraz inne należności wymienione w cenniku przez prawo zatrzymania wszystkich towarów 

„Składającego” znajdujących się w magazynie przez okres czternastu dni kalendarzowych. 

Z upływem tego terminu „Składający” upoważnia :Skład” do zgłoszenia odpowiedniej ilości 

towarów do odprawy celnej ostatecznej i jego sprzedaży w celu pokrycia w/w należności. 

4. W wypadku nieodebrania towarów w terminie 21 dni od daty wezwania do odbioru, „Skład” 

upoważniony jest do sprzedaży towarów dowolnie wybranej osobie za samodzielnie 

uzgodnioną cenę, z prawem zatrzymania ceny jako kary umownej za nieodebranie towarów.  

                                                                       

 

                                                                      §5 

1. Umowa niniejsza dotyczy składowania następujących towarów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

2. Przyjęcie towarów do składowania następuje loco magazyn składu. 

3. Na składowanie w/w towarów „Skład” przeznacza powierzchnię ……………………… m². 

4. W przypadku dostaw towarów na skład w ilości przekraczającej 15% zarezerwowana w pkt 

3 powierzchnię „Skład” rezerwuje sobie prawo złożenia towaru ( po uprzednim 

zawiadomieniu „Składającego”) w Magazynie Celnym do czasu zwolnienia powierzchni w 

Składzie Celnym. Koszty złożenia towarów w Magazynie Celnym wg stawek 

magazynowych poniesie „Składający”. 

5. „Składający” zobowiązuje się zawiadomić „Skład” o zamiarze dostarczenia lub odebrania 

towarów na 24 godziny przed dokonaniem tych czynności. 

6. W przypadku, gdy w składzie celnym nie ma towaru, a umowa nie została rozwiązana 

„Składający” płaci opłatę stałą w wysokości………………………………… 

7. Jeżeli w Składzie Celnym towar zajmuje większą powierzchnię niż określono w pkt 3 

„Skład” przyjmuje i obciąża „Składającego” zgodnie z cennikiem. 

 

                                                                      §6 

1. „Skład” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas składowania 

towarów jeżeli: 

- stwierdzenie stanu towarów nie jest możliwe bez konieczności otwierania oryginalnych 

opakowań bądź stwierdzenie stanu towarów będzie wymagało czynności do których 

„Skład” nie był zobowiązany. 

- towary przeznaczone do składowania nie były zapakowane w oryginalne opakowania. 

 

                                                                      §7 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie obejmują przewozu i spedycji, segregacji i 

kompletacji, przepakowania towarów, naprawy opakowań, kompletacji dokumentów, 

ubezpieczenia towarów. 

2. W przypadku zlecenia „Składowi” przez „Składającego” wykonania którejkolwiek z 

czynności wymienionych w pkt 1 lub innej wyżej nie wymienionej, strony zobowiązane sa 

do zawarcia odrębnego porozumienia. 

 

                                                                      §8 

1. Poza umową składowania „Składający” zleca „Składowi”: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                      §9 

1.         Umowa składowania zawarta jest na czas określony / nieokreślony* 

 

 od dnia ................................................ do dnia ............................................. . 

2. W obu rodzajach umów czas wypowiedzenia wynosi trzydzieści dni kalendarzowych. 

3. „Skład” zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy również w przypadku nie 

uregulowania należności za składowanie towarów przez dwa kolejne miesiące. 

 

                                                                      §10 

1. Towary złożone w składzie celnym mogą być tam składowane nie dłużej niż przewiduje 

termin określony przez organy celne. 

2. W przypadku nie przedłużenia przez „Składającego” terminów z pkt 1 „Skład” występuje do 

Urzędu Celnego z wnioskiem o odprawę celną z urzędu. 

 

§11 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

ich nieważności. 

 

§12 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

                                                                      §13 

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony. 

 

§14 

 Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od 

rodzaju podmiotu zawierającego niniejszą umowę rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby „Składu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................................                                                               ............................................ 
           ( „Składający” )                                                                                                               ( „Skład”) 

 

         

 

 

 

 
    * - niepotrzebne skreślić  
                                        


