
Załącznik nr 3   do ogłoszenia z dn., 21.03.2017 r. 

 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 

Zawarta w dniu …………….2017 r. 

pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa - kod 00-950 Warszawa, ul. PI. Bankowy 3/5 NIP 525-22-48-481 

reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33, 03-448 Warszawa, ul. Targowa 86 - Marka 

Tomasiewicza działającego a podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy  

nr GP-OR.0052.1787.2014 z dn. 10.07.2014r. zwanym dalej w treści "Sprzedającym", 

a: 

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

………………………………..………………………………………………………………………..

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

zwanymi dalej "Nabywca", reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………...…………. 

w wyniku przeprowadzonego w dniu……………………….konkursu ofert zostaje zawarta umowa 

o następującej treści: 

§1 

Sprzedający sprzedaje, a Nabywca kupuje złom po zlikwidowanych urządzeniach wraz z ich 

demontażem i załadunkiem, szczegółowo określony w ogłoszeniu z dnia ………………... r. 

Szacunkowy ciężar złomu wynosi: ……………...kg. 

Miejsce lokalizacji złomowanych maszyn i  urządzeń jest budynek warsztatów szkolnych przy 

Zespole Szkół nr 33 w Warszawie ul. P. Wysockiego 51. Wartość złomu przeznaczonego do sprzedaży, 

ustalona w oparciu o złożoną ofertę wynosi łącznie …………...zł z VAT. 

§2 

1. Nabywca zobowiązuje się do : 

 a) dokonania demontażu urządzeń, odłączenia i zabezpieczenia instalacji zasilających 

urządzenia, załadunku i wywozu we własnym zakresie. 

 b) zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania lub utylizacji elementów 

niemetalowych uzyskanych po rozbiórce urządzeń 

            c) wykonywania prac z najwyższą starannością i w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

użytkowników pomieszczeń; 

            d) uporządkowania pomieszczeń i terenu z których korzystał w celu wykonania prac. 

W celu oceny realizacji obowiązków określonych w ust 1  przedstawiciel Sprzedającego może,  

w każdym momencie dokonać kontroli miejsca wykonywania demontażu urządzeń, o których mowa 

w §1. Termin zakończenia prac ustala się do dnia ……………………………. 

§3 

1. Nabywca zapłaci Sprzedającemu kwotę …………..zł z VAT, w terminie 5 dni od zawarcia umowy 

i otrzymania faktury. 

2. Dla Sprzedającego podstawą do wystawienia faktury będzie waga maszyn i urządzeń 

przedstawionych w ogłoszeniu z dnia  ……………….r. 

3. Zapłata kwoty określonej w ust.1 nastąpi najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy sprzedającego o 

numerze: ..………………………………….. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek Sprzedającego. 

5. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Nabywcy po zapłaceniu Sprzedającemu całkowitej wartości 

przedmiotu umowy, w terminie ustalonym przez strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty 

podpisania umowy. 

6. Nabywca oświadcza, że jest upoważniony do otrzymania faktur VAT oraz upoważnia Sprzedawcę 

do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

§4 



1. Nabywca po zapłacie ceny określonej w § 3 ust. 1 zgłosi się do siedziby Sprzedającego celem 

uzgodnienia warunków i terminu odbioru złomu. 

2. Z czynności przekazania złomu zostanie spisany w 2 egzemplarzach "Protokół zdawczo- 

odbiorczy", po jednym dla stron. 

3. Odbioru złomu mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Nabywcy. 

4. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron. Z chwilą przekazania złomu ryzyko jego 

utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę. 

5. Odłączenie, demontaż maszyn i urządzeń, ewentualnie pocięcie, odbiór i utylizacji 

przepracowanych olejów, odbiór i przewóz złomu, uprzątnięcie pomieszczeń i terenu po wywiezieniu 

złomu i ewentualne ważenie, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Nabywcy. 

6. Nabywca zapewni właściwe zabezpieczenie bhp i ppoż. w trakcie wykonywania czynności 

demontażu. 

7. Miejsce likwidacji złomu Nabywca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

8. Miejscem likwidacji nie może być siedziba Sprzedającego. 

§5 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający naliczał będzie kary 

umowne: 

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Nabywcy - w wysokości 0,1% wartości 

umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości należności, o której mowa w § 3 

ust.1 

2. Za odstąpienie od umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po jego stronie -w wysokości 

20% wartości należności, o której mowa w § 3 ust.1 

3. Za naruszenie innych postanowień § 2 niniejszej umowy - w wysokości 20% wartości 

należności, o której mowa w § 3 ust.1 

Sprzedający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych od Nabywcy, jeśli kary umowne 

nie pokrywają szkody wynikłej z nie wywiązania się z warunków umowy.  

W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, 

Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy. 

§6 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Nabywca nie 

zapłaci w wyznaczonym terminie całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 3ust. 1 

niniejszej umowy. 

§7 

Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 z 

późniejszymi zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Prezydent m. st. Warszawy, a 

co za tym idzie nie wiąże się z dostarczeniem do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy za zgodą obu stron mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Nabywca nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy, na osobę trzecią. 

3. Brak pisemnego powiadomienia przez Nabywcę o zmianie adresu do korespondencji, w razie 

zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem określonym w 

umowie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 



5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej strony. 

 

SPRZEDAJĄCY: 

 

  

 

NABYWCA: 


