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Załącznik nr 2 
Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/6/20/UE 

 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY: 

 

§ 1 
1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów w imieniu swoich firm. 
2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać z należytą starannością 

ustalenia wynikające z niniejszej umowy. 
3. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o realizację zakupu w niniejszym postępowaniu. 

 

§ 2 
1. Umowa na „Sprzedaż złomu stalowego” z podziałem na 2 Zadania: 

Zadanie 1. Sprzedaż złomu stalowego uzyskanego z demontażu rur ciepłowniczych w ramach projektu pn.: 
„Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci 
ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki, Działania: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

Zadanie 2. Sprzedaż złomu stalowego uzyskanego z demontażu rur ciepłowniczych w ramach Działalności 
bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

zawarta w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/6/20/UE). 
2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu umowy i jego zakres określa Załącznik nr  … do niniejszej  
    umowy, stanowiący jej integralną część. 
3. Faktyczna ilość złomu zostanie określona na podstawie komisyjnego pomiaru złomu z udziałem przedstawicieli  
    obu stron. 
4. Kupujący oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, zezwolenia, licencje, itp. niezbędne do  
    realizacji przedmiotu umowy. 
5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania złomu w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy. 
6. Koszty mierzenia, załadunku, transportu i ewentualnego cięcia ponosi Kupujący. 
7. Odbioru złomu dokonuje Kupujący zapewnionym przez siebie środkiem transportu z miejsca wskazanego przez  
    Sprzedającego. 
8. Odbioru złomu mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Kupującego. 
9. Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron. 
10. Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest protokół komisyjnego pomiaru i karta  
    przekazania odpadu. 
 

§ 3 
1. Całkowita cena netto przedmiotu umowy opisanego w Załączniku nr … do niniejszej umowy wynosi: 

……….. zł (słownie: …………….), w tym: 
1.1. Dla Zadania 1 cena netto wynosi: ……….. zł (słownie: ………..……….), 
1.2. Dla Zadania 2 cena netto wynosi: ……….. zł (słownie: ……………….) 
Cena złomu nie ulega zmianie w okresie trwania umowy. 

2. Przedmiot umowy wymieniony jest pod poz. 37 Załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku   
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm). 

    Sprzedający zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 18a „w przypadku faktur, z których kwota należności ogółem  
    stanowi kwotę o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców,  
    obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów o których mowa w zał. 15 do ustawy VAT” –    
    wystawi fakturę (oddzielnie dla każdego Zadania) z mechanizmem podzielonej płatności. 

 Kupujący zobowiązany jest do naprawienia szkody Sprzedającemu w wypadku rozliczenia podatku VAT   
 niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku VAT. 
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3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę obliczoną według rzeczywistych ilości pobranych od Sprzedającego. 
4. Płatności będą dokonywane na podstawie faktury wystawianej oddzielnie dla każdego Zadania przez  
    Sprzedającego w terminie do 7 dni, po odebraniu złomu przez Kupującego na konto Sprzedającego: Bank Pekao  
    S.A. w Warszawie 71 1240 6292 1111 0010 5015 0615.  
5. Na poczet zabezpieczenia wykonania umowy Kupujący wpłacił Sprzedającemu przed zawarciem umowy,    
    w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, zadatek w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące  
    złotych 00/100 zł) na konto Sprzedającego: Bank Pekao S.A. w Warszawie 71 1240 6292 1111 0010 5015  
    0615. 
6. W przypadku wykonania umowy przez Kupującego, zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny umowy.  
    W razie niewykonania umowy z winy Kupującego, zadatek nie ulega zwrotowi.  

 

§ 4 
Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę umowną w wysokości : 

-  5 % wartości całkowitej ceny netto umowy o której mowa w § 3 w razie odstąpienia Sprzedającego od  
   umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego. 

2. Sprzedający może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości : 
   - 5 % wartości całkowitej ceny netto umowy o której mowa w § 3 w razie odstąpienia Kupującego od  
     umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. 
   - 1% wartości nieodebranego złomu za każdy dzień zwłoki w odbiorze złomu z winy Kupującego. 
3. Sprzedający może odstąpić od Umowy za uprzednim dostarczeniem Kupującemu stosownego pisemnego  
    oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni.  
    W tym przypadku nie ma zastosowania § 4 ust. 1. 
4. Sprzedającemu przysługuje prawo dochodzenia  na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego  
    wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 5 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy następować mogą za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd  
    właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu  
    Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Sprzedającego cedowane na rzecz osób  
    trzecich. 
 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Integralną część umowy stanowi: 
Załącznik nr … do umowy – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy 


