Wrocław 19.08.2010
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
X Wydział Gospodarczy
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
Powód: Drewnol Sp. z o.o.
ul. Krzywa 46
54-945 Wrocław
Pozwany: Salon Mebli Kuchennych
A. Wiszycki Spółka jawna
ul. Krakowska 147/2
50-469 Wrocław

Wartość przedmiotu sporu: 118.230 zł
(sto osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych)

Pozew o zapłatę
Niniejszym wnoszę o:
1/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 118.230 zł wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia 29.01.2010 do dnia zapłaty,
2/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm
przepisowych.
Ponadto wnoszę o:
3/ przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda,

4/ wezwanie na rozprawę świadka:
Tomasza Charężę, adres dla doręczeń: Drewnol Sp. z o.o., ul. Krzywa 46,
54-945 Wrocław,
celem przesłuchania na okoliczność zawarcia umowy z pozwanym dot. wykonania szafek i
drzwi kuchennych z drewna przez powoda oraz dotrzymania postanowień umowy przez
powoda przez wykonanie przedmiotu umowy,
5/ nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
Powodowa Spółka zajmuje się produkcją produktów z drewna (szafek, drzwi itp.). Pozwany
prowadzi działalność w zakresie sprzedaży mebli kuchennych i ich montażu. Strony pozostają
ze sobą w stałych stosunkach handlowych.
Dnia 28.10.2009 strony zawarły umowę handlową nr EDP/6783/09 dot. wykonania przez
powoda szafek i drzwi kuchennych na kwotę 118.230 PLN (słownie: sto osiemnaście tysięcy
dwieście trzydzieści złotych).
dowód: umowa z dnia 28.10.2009 nr EDP/6783/09, przesłuchanie Tomasza
Charęży
Zgodnie z umową powód dnia 10.01.2010 dostarczył pozwanemu do siedziby spółki przedmiot
umowy – szafki i drzwi kuchenne.
dowód: potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy przez pozwanego KP 98/10
z dnia 10.01.2010
Powód wystawił pozwanemu fakturę VAT nr GB/58/10 na kwotę 118.230 PLN z terminem
płatności do dnia 28.01.2010.
dowód: faktura VAT nr GB/58/10 z dnia 11.01.2010
Do dnia 28.01.2010 faktura nie została zapłacona przez pozwanego. Mimo korespondencji
elektronicznej między stronami i trzech wezwań do zapłaty, kwota 118.230 PLN nie została
zapłacona przez pozwanego do dnia dzisiejszego. Ponieważ pozwany nie uiścił należności w
wyznaczonym terminie powód jest zmuszony skierować sprawę na drogę postępowania

sądowego.
dowód: korespondencja elektroniczna pomiędzy powodem a pozwanym,
przesłuchanie świadka, pierwsze wezwanie do zapłaty z dnia
02.03.2010, drugie wezwanie do zapłaty z dnia 15.04.2010, trzecie
wezwanie do zapłaty z dnia 10.07.2010
Powód nalicza odsetki od dnia 29.01.2010, gdyż 28.01.2010 upłynął termin zapłaty zakreślony
pozwanemu w fakturze VAT.
Właściwość miejscowa sądu została określona na podstawie art. 34 KPC, tj. sąd miejsca
wykonania umowy.
W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i zasadny.

………………………………
/podpis powoda/
Załączniki:
1/ odpis z KRS powoda,
2/ odpis z KRS pozwanego,
3/ umowa z dnia 28.10.2009 nr EDP/6783/09,
4/ potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy przez pozwanego KP 98/10 z dnia 10.01.2010,
5/ faktura VAT nr GB/58/10 z dnia 11.01.2010,
6/ korespondencja elektroniczna pomiędzy powodem a pozwanym,
7/ pierwsze wezwanie do zapłaty z dnia 2.03.2010 wraz z potwierdzeniem wysłania,
8/ drugie wezwanie do zapłaty z dnia 15.04.2010 wraz z potwierdzeniem wysłania,
9/ trzecie wezwanie do zapłaty z dnia 1.06.2010 wraz z potwierdzeniem wysłania,
10/ odpis pozwu z załącznikami 3-9.

