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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA SPRZEDAŻY nr …………………… 

 

zawarta dnia ……………….. w ……………….. pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie – ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 

o kapitale zakładowym 147.208.320,00 zł, który został pokryty w całości, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: 270561663, zwaną w dalszej części umowy „Sprzedawcą” lub „Stroną”, 

reprezentowaną przez: 

1. ………………….. 

 

2. ………………….. 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwaną (ym) w dalszej części umowy „Kupującym” lub „Stroną”, reprezentowaną (ym) 

przez: 

1. ………………….. 

 

2. ………………….. 

Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/ZUR/2015 na sprzedaż 

złomowych maszyn zwaną dalej „przedmiotem umowy” Kupujący złożył najkorzystniejszą 

ofertę, Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego 

złomowych maszyn wyszczególnionych w załączniku nr 1, po cenie określonej w § 3 ust. 1 

umowy, na podstawie złożonej oferty. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ceny sprzedaży wskazanej w § 3 ust. 1 umowy 

oraz do odebrania przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w ogłoszeniu 

o sprzedaży oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy, wskazana w ust. 6, nie ulegnie zmianie w okresie 

trwania umowy. 
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4. Cena jednostkowa nie obejmuje demontażu, odbioru, załadunku, transportu, wywozu 

przedmiotu umowy oraz porządkowania terenu po jej demontażu z placu składowego 

zlokalizowanego u Sprzedawcy, a także wszelkich innych kosztów ponoszonych przez 

Kupującego, związanych z nabyciem przedmiotu umowy chyba, że w ogłoszeniu 

o sprzedaży zastrzeżono inaczej. 

5. Demontażu, odbioru, załadunku, transportu, porządkowanie terenu oraz wywozu 

przedmiotu umowy Kupujący dokona własnymi środkami i na własny koszt z miejsca 

wskazanego przez Sprzedawcę. 

6. Cena przedmiotu umowy: 

Lp. Nazwa 
Ilość 

szt. 

Cena netto 

zł/szt. 

1 Maszyny złomowe wg załącznika nr 1 4 
 

 

§ 2 

1. Odbioru przedmiotu umowy mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie Kupującego. 

2. Strony ustalają, iż demontaż, odbiór, załadunek oraz wywóz przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………. . Po 

upływie wskazanego terminu Sprzedający ma prawo do naliczania kar umownych zgodnie 

z § 5. 

3. Strony zgodnie ustalają, że z chwilą upływu terminu określonego w ust. 2 przechodzą na 

Kupującego korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

4. Wydanie złomowych maszyn nastąpi w dni robocze, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 06.00 do 14.00, nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny sprzedaży, o której 

mowa w § 3 ust. 1. 

5. O terminie demontażu i odbioru przedmiotu umowy Kupujący zawiadomi Sprzedawcę 

z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych. 

6. Informację o zamiarze odbioru przedmiotu umowy należy zgłosić telefoniczne lub faksem 

bezpośrednio osobie uprawnionej do kontaktu wskazanej w § 9 ust. 4a niniejszej umowy. 

7. Wskazaną informację można również przesłać w formie elektronicznej na adres: 

zur@tram-silesia.pl. 

8. Sprzedawca wyda Kupującemu wypełnioną „Kartę przekazania odpadu”. W momencie 

odbioru Kupujący jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie złomowych maszyn na karcie 

przekazania odpadu. „Karta przekazania odpadu” zostanie sporządzona w odpowiedniej 

liczbie egzemplarzy – po jednym dla Sprzedawcy i Kupującego oraz kierowcy, według 

wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1973). 

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażających 

zdrowiu i życiu osób uczestniczących w demontażu i załadunku złomowych maszyn. 
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§ 3 

1.  Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę …………….. zł netto (słownie złotych: 

………………. złotych) tytułem ceny sprzedaży przedmiotu umowy przelewem na 

rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 23 1240 1111 0000 4839 6893 w Banku Pekao 

S.A., minimum na dwa dni robocze przed planowanym odbiorem przedmiotu umowy. 

2. W tytule przelewu Kupujący wskaże datę i numer umowy. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej 

rachunek bankowy. 

4. Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia zapłaty wystawi fakturę dokumentującą wpłatę ceny 

sprzedaży przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, wskazując, że podatek od 

towarów i usług rozlicza Kupujący  jako „odwrotne obciążenie”. 

5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy złomowanych maszyn  podpisują osoby wskazane 

w § 9 ust. 4 niniejszej umowy. 

§ 4 
 

Strony postanawiają, iż podpisany przez Sprzedawcę i Kupującego protokół zdawczo-

odbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, potwierdzać będzie prawidłowe: 

załadunek, uporządkowanie terenu oraz wywóz złomowanych maszyn przez Kupującego oraz 

brak jakichkolwiek zastrzeżeń Kupującego do stanu technicznego, właściwości, jakości 

i ilości przedmiotu umowy. 

§ 5 
 

1. Jeżeli odbiór przedmiotu umowy nie nastąpi w umówionym terminie, Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% ceny sprzedaży, 

wskazanej w § 3 ust. 1 umowy – za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 2. 

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego, Sprzedawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% ceny 

sprzedaży, wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Sprzedawcę z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Kupującego przewyższała wysokość 

zastrzeżonych kar umownych – Sprzedawcy służy prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Odstąpienie przez Sprzedawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę 

zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

5. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych, niezależnie od tytułu 

ich nałożenia, w szczególności do sumowania kar za opóźnienie i odstąpienie od umowy. 

§ 6 

1. Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego 

w przypadku naruszenia przez Kupującego istotnych postanowień umowy, 

w szczególności gdy opóźnienie Kupującego w odbiorze złomowanych maszyn 

przekraczać będzie 15 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 2. 
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2. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia, 

wysłanego do Kupującego listem poleconym w terminie określonym w jego treści. 

§ 7 
 

1. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana tylko za 

uprzednią zgodą Sprzedawcy. Zgoda powinna być udzielona na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi 

za wady towaru. 

§ 8 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części, 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy 

nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 

niezależne (wojna, pożar, susza, powódź, inne klęski naturalne, restrykcje lub prawne 

rozporządzenia rządu, strajki, itp.). 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących realizacji umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

a) Sprzedawca: p. Zbigniew Piórkowski, nr tel. (32) 267 40 16  wew. 205 

b) Kupujący: p. …………………………….., nr tel. …………………… 

5. Osoby wskazane w ust. 4 nie są upoważnione do zmiany warunków niniejszej umowy. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

§ 10 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz maszyn złomowych do sprzedaży, 

2. Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

Sprzedawca          Kupujący 

 

 


