Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
Umowa nr EUEZ4-Ez1a-4202-…../2014
zawarta dnia..................r. w Kielcach
PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa,
Zakład Świętokrzyski, 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634 ,
posiadającą NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Kapitał zakładowy 788 193 790,00zł
kapitał wpłacony w całości zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, w imieniu której działają na
podstawie pełnomocnictw:
1. ……………….. – Dyrektor Zakładu
2. ……………….. – Zastępca Dyrektora Zakładu
zwanym w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM
a
.................................................
wpisanym do .................
posiadającym NIP .........................................., REGON ......................................................
zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM o treści następującej:
§1
1. KUPUJĄCY odbierze z magazynów SPRZEDAJĄCEGO:
a. złom ....................... typ .................. w ilości ...................w cenie ............................. zł
netto itd.
2. Kupujący jest zobowiązany rozliczyć kwotę VAT za złom zgodnie z §1pkt. 1
3. Koszty związane z odbiorem złomu ponosi Kupujący.
4. Koszty odpadów, które podlegają utylizacji ponosi Kupujący.
5. Odbiór, cięcie, załadunek i wywóz złomu, nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.
6. Podane ilości złomu są wielkością szacunkową – rzeczywiste ilości odbieranego złomu
ustalane będą przed jego odebraniem.
7. Integralną częścią niniejszej umowy są Warunki Szczegółowe Postępowania.
§2
1. KUPUJĄCY dokona odbioru złomu z miejsca wskazanego przez SPRZEDAJĄCEGO na
podstawie pisemnych dyspozycji sprzedaży, w terminie 5 dni od daty otrzymania
dyspozycji, po uiszczeniu zapłaty za złom, dokonanej przelewem na konto wskazane w
dyspozycji sprzedaży.
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2. Razem z dyspozycją Spółka wystawi fakturę VAT i ją załączy do tej dyspozycji.
3. Dokonanie przelewu zostanie potwierdzone dostarczeniem SPRZEDAJĄCEMU kopii
przelewu bankowego.
4. Nie uregulowanie zapłaty za złom w ciągu pięciu dni od daty wystawienia dyspozycji
sprzedaży traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji przedmiotowej umowy.
5. KUPUJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem
NIP ............................, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i upoważnia
SPRZEDAJĄCEGO posiadającego NIP 526-25-42-704 do wystawiania faktur VAT bez
podpisu KUPUJĄCEGO.
§3
SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość zastosowania kar umownych za opóźnienia w
odbiorze złomu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień
opóźnienia.
§4
Kupujący ponosi koszt ważenia i cięcia złomu.
§5
Kupujący zobowiązany jest do uporządkowania placu w miejscu załadunku złomu.
W przypadku nie uporządkowania Sprzedający obciąży Kupującego kosztami związanymi
z porządkowaniem terenu.
§6
Kupujący zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace związane z odbiorem złomu zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska
§7
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§8
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie Strony pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
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2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięci przez sąd
powszechny w Kielcach.
§10
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym
1 egzemplarz dla SPRZEDAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla KUPUJĄCEGO.
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

WSP nr EUEZ4-Ez1a-4202/18/2013

