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Wzór umowy 

 
zawarta  w dniu ……….2019 r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Stefana Batorego 23, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000116702, NIP: 5291628093, Regon: 017194070,  
zwaną dalej „SPRZEDAJĄCYM” reprezentowaną przez: 
 
1. Michała Panfila – Prezesa Zarządu, 
2. Jolantę Dałek - Członka Zarządu, 
 
a 
 
……………………………. z siedzibą w ……………….., ul. ………………….., wpisaną do …………………. w 
……………………… pod  nr ………………,  NIP: ………………, Regon: ………….., 
zwaną dalej „KUPUJĄCYM”   reprezentowaną przez: 

 
1. …………………………………. – ……………………………………., 

 
zwanych łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującego złomu tj.:  

a) trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-94 o numerach: 16, 32, 37. Szacunkowa waga złomu jednego 
elektrycznego zespołu trakcyjnego wynosi ok. 30 000 kg – klasyfikacja według kodu odpadu – 170405 – żelazo i 
stal. 

b) czterech pantografów elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-94. Szacunkowa waga jednego pantografu 
wynosi ok. 300 kg - klasyfikacja według kodu odpadu – 170405 – żelazo i stal, 

które znajdują się na terenie siedziby Sprzedającego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23. Podane  
ilości  złomu  mają  charakter  szacunkowy. Jeżeli faktyczna ilość złomu będzie większa od wskazanej w niniejszym 
ustępie Kupujący odbierze całość złomu. W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza od wskazanej w 
niniejszym ustępie, Kupującemu nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie pozostałej ilości. 

2. Udział w postępowaniu odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży złomu, który stanowi 
załącznik do Umowy. 

3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu sprzedaży złomu , o którym mowa w ust. 2. 
4. Zakres umowy obejmuje: 

a) pocięcie wagonu, załadunek i rozładunek na koszt Kupującego, 
b) transport do punktu skupu na koszt Kupującego, 
c) sprzątniecie miejsca składowania złomu przy ul. Stefana Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim 05 – 825, 
d) ustalenie rzeczywistej masy złomu przez dokonanie jego zważenia z udziałem przedstawicieli Kupującego 

i Sprzedającego (Sprzedający nie posiada wagi). 
5. Z czynności ważenia złomu zgodnie z ustaleniami w ust. 4 lit. d zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany 

przez przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego.  
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla  Sprzedającego. 
7. Różnica faktycznej ilości odebranego złomu w stosunku do ilości szacunkowych podanych w ust. 1 nie może być 

podstawą do roszczeń ze strony Kupującego. 

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem złomu oraz że złom nie jest obciążony prawami osób trzecich. 
2. Kupujący oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia 

działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru złomu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia …….2019 r. pod rygorem naliczenia 

kar umownych określonych w § 5 niniejszej Umowy. 
4. Zważenie złomu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego załadunek na środki transportu Kupującego, zapewnia 

Kupujący na swój koszt. Sprzedający nie posiada własnej wagi. 
5. Ważenie złomu będzie się odbywać z udziałem Sprzedającego. 
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6. Odbiór złomu będzie nadzorowany: 
a) ze strony Sprzedającego przez upoważnioną osobę, 
b) ze strony Kupującego przez osobę wskazaną przez Kupującego w stosownym upoważnieniu. 

7. Odbiór złomu potwierdzany będzie podpisami na „Protokole z ważenia złomu” przez upoważnionych przedstawicieli 
Kupującego i Sprzedającego, o których mowa w ust. 6. 

8. Wydany zgodnie z protokołem złom nie podlega reklamacji. 
9. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia Kupującemu karty przekazania odpadu, nie później niż w dniu wystawienia 

faktury przez Sprzedającego.   

§ 3 

1. Cena podana w ofercie jest ceną netto wyrażoną w PLN i wynosi: 

Złom stalowy – …………………… zł za 1 kg. 

2. Obowiązek naliczenia podatku VAT spoczywa na Kupującym. 
3. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za odebrany złom przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 

Bank Pekao S.A. o/Grodzisk Mazowiecki nr 6812405918111100004910 0198. 
4. Zapłata należności za odebrany złom nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. 
5. Strony zgodnie ustalają, że zapłata dokonana przelewem następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek 

Sprzedającego. 
6. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktury przez Sprzedającego będzie Protokół, o którym mowa w § 1 

ust. 5 i 6. 

§ 4 

1. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na zaliczenie wadium wniesionego w postępowaniu na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy.   

2. Sprzedający zwróci Kupującemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni licząc od uznania 
Umowy za należycie wykonaną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje z chwilą obciążenia rachunku 
bankowego Sprzedającego. 

§ 5 

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 8 ust.1, Sprzedający naliczy Kupującemu 
karę umowną  w wysokości  200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto obliczonej wg szacunkowej ilości złomu przeznaczonego do 
sprzedaży i ceny podanej w ofercie. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn, a Kupujący nie może z tego tytułu 
żądać odszkodowania.  

4. Kary  wymienione w niniejszym paragrafie mogą być potrącane przez Sprzedającego ze złożonego przez Kupującego 
zabezpieczenia na poczet należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 4, na co Kupujący wyraża zgodę. 

5. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Kupującego przewyższa wartość wyżej wymienionych kar umownych, Sprzedający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia szkody w pełnej wysokości. 

6. Poszczególne kary umowne są od siebie niezależne i mogą być dochodzone kumulatywnie. 

§ 6 

Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, 
uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy,  
a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub 
częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, 
materiałów lub środków finansowych, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 
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§ 7 

1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
2. Kupujący oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną odpady, to jest on Wytwórcą 

i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

3. Kupujący oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu Umowy gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na 
podstawie następujących uregulowań prawnych: 

- aktualne zezwolenia, decyzje właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności  
w zakresie gospodarowania odpadami (złomem) zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

4. Kupujący, zobowiązuje się do dostarczenia Sprzedającemu kopii aktualnych i ważnych uregulowań prawnych w zakresie 
gospodarowania odpadami związanych z realizowaną Umową. 

5. Kupujący oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji Umowy jakikolwiek z ww. dokumentów zdezaktualizuje się,  
to niezwłocznie dostarczy kopię aktualnego dokumentu. 

§ 8 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia …….2019 r. 
2. Dopuszcza się rozwiązanie niniejszej umowy przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku wyrażenia 

pisemnej zgody przez obie Strony. 
3. Sprzedający może rozwiązać niniejszą umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Kupujący w sposób rażący 

narusza jej postanowienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Kupującego do zaprzestania naruszeń. 
4. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wyczerpania zobowiązania umownego przez Kupującego. 

§ 9 

1. Za prawidłową realizację umowy ze strony Sprzedającego odpowiedzialni są: 
a) w części dotyczącej realizacji sprzedaży – Wydział Logistyki, 
b) w części dotyczącej  pocięcia, załadunku wraz z transportem na wagę – Wydział Napraw i Utrzymania Taboru. 

2. Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania przetargu, zmiany warunków, zmiany terminu bez podania przyczyny. W takim 
przypadku Sprzedający zamieszcza stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.wkd.com.pl. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będą  rozstrzygane  na drodze sądowej przez Sąd właściwy 
dla siedziby Sprzedającego. 

4. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
Załącznik Nr 1: 
Regulamin sprzedaży złomu 

                 

            KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 

 

http://www.wkd.com.pl/

