
Załącznik nr 2 – wzór umowy 

UMOWA NR  

Zawarta w dniu …….................................... *2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą  

w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa posiadającym NIP 526-00-15-277, 

REGON 010347026, który reprezentuje: 

……………………………….*– ……. Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników  

zwanym w treści umowy „SPRZEDAJĄCYM”,  

a  

.................................. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd …………., …..* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Numer KRS ……..*, posiadającym NIP ………..*, REGON …………..*, 

który reprezentuje:  ……………………………* 

zwanym w treści umowy „KUPUJĄCYM” 

łącznie zwanych „Stronami”,  

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i odbiór złomu będącego własnością Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z miejsca jego składowania,  

tj. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w Horyńcu-Zdroju (37-620), ul. Sanatoryjna 2 (Użytkownik obiektu). 

2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania go z miejsca wskazanego w ust. 1,  załadunku  

i wywozu na własny koszt. 

3. Orientacyjna ilość złomu została podana w Ogłoszeniu o sprzedaży złomu nr FS.ZPN. 

226.39……..2018  z dnia ……kwietnia 2018 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. Strony oświadczają, że podane w Ogłoszeniu ilości złomu są orientacyjne, zaś cena zakupu 

skalkulowana została przez Kupującego na podstawie zweryfikowanego przez siebie stanu 

faktycznego. 

§ 2 Termin i warunki odbioru 

 

1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy własnym środkiem transportu 

w terminie do 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy oraz po ustaleniu terminu ze  

Sprzedającym i Użytkownikiem obiektu. 



2. Sprzedający dokona wydania złomu Kupującemu po przedstawieniu dowodu uiszczenia  

wpłaty, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy. 

3. Odbiór/Przekazanie złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron i zostanie 

potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez Kupującego oraz przedstawiciela 

Sprzedającego. 

4. Sprzedawca wyda Kupującemu wypełnioną „Kartę przekazania odpadu” - w momencie 

odbioru Kupujący jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie odpadu. „Karta przekazania 

odpadu” zostanie sporządzona w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla 

Sprzedającego, Kupującego oraz Kierowcy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Z chwilą podpisania protokołu przekazania ryzyko utraty przedmiotu umowy ponosi 

Kupujący.  

6. Kupujący oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia, oraz że znane mu są warunki techniczne i ewentualne utrudnienia wynikające 

z faktu, że przejęcie złomu będzie miało miejsce na terenie czynnego obiektu, tym samym 

w toku realizacji Przedmiotu umowy Kupujący nie będzie mógł powoływać się na te 

okoliczności i żądać zmiany Umowy z tego tytułu. 

7. Kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), za zapewnienie bezpieczeństwa osób 

postronnych przebywających na terenie wykonywanych prac oraz jest zobowiązany do 

naprawienia ewentualnie powstałych szkód i strat. 

8. Przedstawicielem Sprzedającego jest: Pan/i …………….. tel.  …. 

10. Przedstawicielem Kupującego jest  Pan/i ………………  tel. … 

 

§ 3 Warunki płatności 

 

1. Cena złomu została określona na podstawie złożonej przez Kupującego oferty i wynosi: 

….. złotych netto (słownie: …………) plus należny podatek VAT w wysokości ……… 

złotych, co stanowi kwotę ……… złotych brutto (słownie: ………). 

2. Cena złomu jest ostateczna i nie ulegnie w czasie trwania umowy. 

3. Kupujący ma obowiązek dokonania wpłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, na rachunek bankowy Funduszu 

Składkowego, nr ……………………... 



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

sprzedaży przedmiotu umowy, wskazując,. Że podatek od towarów i usług rozlicza 

kupujący jako „odwrotne obciążenie”. 

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

6. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności, o której mowa w ust. 1, Sprzedający 

wezwie jednokrotnie Kupującego do zrealizowania płatności w terminie przez siebie 

wskazanym. 

7. Wydanie złomu Kupującemu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy nastąpi wyłącznie, po otrzymaniu 

przez Sprzedającego wpłaty oraz po sporządzeniu protokółu przekazania. 

 

 

§ 4 Kary umowne 

 

1. Kupujący ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i odpowiada za wszelkie szkody 

wynikłe w wyniku realizacji zamówienia.  

2. Kupujący oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiedzialny  

za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich 

pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

3. Sprzedający ma prawo naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w odbiorze 

przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w  § 2 ust. 2, w wysokości 

0,7% wartości netto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu, 

4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie wykonał 

przedmiotu umowy w terminie 30 dni po terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Sprzedający ma prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w wysokości 30% wartości przedmiotu 

umowy brutto, niezależnie od możliwości dochodzenia szkód z tego tytułu 

przekraczających wysokość kary umownej. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i musi spełniać formalno – prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku naliczenia kar umownych za odstąpienie od umowy, Sprzedający zastrzega 

sobie prawo zwrotu wynagrodzenia na rachunek bankowy Kupującego pomniejszony  

o karę umowną za odstąpienie, a Kupujący wyraża na to zgodę. 



8. W przypadku naliczenia kar umownych za opóźnienie, Sprzedający zwróci się  

do Kupującego z roszczeniem o zapłatę, zaś Kupujący zobowiązuje się karę opłacić. 

9. Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie. 

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazać praw i obowiązków  wynikających 

z niniejszej Umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania finansowe powstałe w wyniku realizacji 

niniejszej umowy nie mogą bez zgody Sprzedającego być przeniesione  na osoby trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

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

miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

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

ze stron. 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                                                KUPUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załączniki nr 2 do umowy 

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW 
Nr karty1)  

 Rok 

kalendarzowy 

 

Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) 

 
 

Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6) 

Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) 

Nr rejestrowy8)  Nr rejestrowy5), 8)  Nr rejestrowy8)  

NIP9)  REGON9)  NIP5), 9)  REGON5), 9)  NIP9)  REGON9)  

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad10)  

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać 
poddany odpad11) 

 

Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych12) 

TAK 

 

NIE 

 

Kod odpadu13)  Rodzaj odpadu13)  

Data/miesiąc14), 15) Masa przekazanych odpadów [Mg]16) 
Numer rejestracyjny pojazdu, 

przyczepy lub naczepy5), 17) 

Numer certyfikatu oraz numery 

pojemników18)  

    

    

Potwierdzam przekazanie odpadu1 

 

 

Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu4), 5) 

 

 

Potwierdzam przejęcie odpadu1 

 

data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis 



 

Objaśnienia: 
1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby.  
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.). Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są 

odbierane.  
4) Dotyczy posiadacza odpadów transportującego odpady. 
5) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane 

dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 
6) W przypadku władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane zgodnie z art. 71 i art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21, z późn. zm.), należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
7) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy 

wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług. W 

przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać nazwę 

województwa i gminy. 
8) O ile dotyczy. Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
9) O ile posiada. 
10) Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad. 
11) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz zarządzającego 

składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać 

symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
12) Dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazującego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni odpadów. W przypadku 

gdy wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazuje odpady zbierającemu, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy sporządzić osobny wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie i przekazać go do spalarni odpadów.  
13) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
14) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać każdą datę przekazania odpadu.  
15) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadów lub jako zbiorcza karta przekazania odpadów obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie 

jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadów.  
16) Podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 

kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg. 
17) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.  

18) W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego 

składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej 

przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać numer certyfikatu oraz numery pojemników. 

19) Nie dotyczy dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

 

 

 

 

 


