
Załącznik nr 2 

 

Umowa (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………. r.  w Wolbromiu pomiędzy: 

Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wrzosowej 18, 32-340 Wolbrom, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000668073, NIP 

6372199107, REGON 366138048, kapitał zakładowy: 3.779.000,00 zł,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Andrzeja Ducha  

zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”, 

a 

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

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

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Oferentem”. 

 

W wyniku dokonania przez Sprzedającego wyboru najkorzystniejszej oferty Oferenta, na podstawie 

przeprowadzonego postępowania na sprzedaż złomu stalowego (WZWKGKiM/JRP/KO/22/2020) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, odbiór złomu zgodnie z treścią oferty złożonej 

w postępowaniu na sprzedaż złomu stalowego. 

2. Złom przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z prac budowlanych i remontowych, 

w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków 

w Wolbromiu”. 

3. Szacunkowa ilość złomu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 70 ton. Ilość ta może ulec zmianie. 

Oferent nie może rościć z tego tytułu żadnych praw. 

 

§ 2 

Sposób i termin realizacji umowy 

 

1. Oferent zobowiązuje się do podstawienia kontenerów na złom i systematycznego odbioru złomu 

w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania od Sprzedającego zawiadomienia 

telefonicznie lub e-mailem. 

2. Rzeczywista waga złomu będzie ustalona każdorazowo w czasie komisyjnego ważenia 

w obecności przedstawicieli stron umowy.  

3. Komisyjne ważenie złomu dokonywane będzie na wadze w miejscu wskazanym przez 

sprzedającego, znajdującym się w pobliżu miejsca odbioru złomu, na legalizowanej wadze, na 

koszt oferenta. 

4. Ustalona komisyjnie waga złomu jest podstawą do wystawienia dokumentu WZ. 

5. Przyjęcie wydanej partii złomu Oferent potwierdza w „karcie przekazania odpadu” zgodnie 

z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony sprzedającego jest 

……………………………. tel. ………….; email: ………………,  a ze strony Oferenta jest ….. 

tel. ……………….; e-mail: …………………….. 

7. Załadunek, transport złomu do miejsca ważenia, a następnie do miejsca przeznaczenia, 

rozładunek zapewni Oferent. Czynności te wykona na własny koszt i ryzyko. 
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§ 3 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nieterminowego odbioru złomu Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia 

kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto zgłoszonego do odbioru złomu za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (w części nie zrealizowanej), 

w przypadku nie odebrania przez Oferenta złomu w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania 

powiadomienia o odbiorze złomu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie 

Oferenta (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy) Oferent zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Oferenta z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego, Sprzedający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy.  

5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach Kodeksu cywilnego w wysokości przewyższającej kary umowne. 

 

§ 4 

Rozliczenia wzajemne 

 

1. Podstawą rozliczeń między stronami są faktury VAT wystawione przez Sprzedającego za każdą 

partię sprzedawanego złomu. 

2. Cena jednostkowa netto złomu zaproponowana w ofercie jest niezmienna przez cały okres 

obowiązywania umowy i wynosi …………zł netto/tonę z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

renegocjacje ceny jednostkowej netto w przypadku wzrostu ceny rynkowej złomu. 

3. Oferent dokona rozliczenia zapłaty za odebrany złom przelewem na konto Sprzedającego: BANK 

SPÓŁDZIELCZY w Wolbromiu, konto: 71 8450 0005 0000 0000 2857 0001 na podstawie 

Faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Za datę płatności przyjmuje się datę 

wpływu należności na konto Sprzedającego. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do 31 maja 2021 roku. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Każda ze stron umowy może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga 

strona umowy rażąco narusza postanowienia umowy.  

4. Spory, które wynikną ze stosowania niniejszej umowy strony będą rozwiązywały polubownie. 

Jeżeli tryb polubowny nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, w terminie 30 dni od dnia jego 

zaistnienia, strony poddają spór rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby 

Sprzedającego sądowi powszechnemu. 

5. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

SPRZEDAJĄCY      OFERENT 


