
 Załącznik nr 6 
 Nr sprawy FL /130/2019

(wzór) UMOWA SPRZEDAŻY NR .........................

zawarta dnia .………............... 2019r.  pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie , 
ul. Spółdzielcza 12, która to spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000080126,  Kapitał zakładowy: 16 669 800 PLN,  NIP 697- 001-16-74,    
Regon 410020850, tel. 065 5256000, fax. 065 5256073
reprezentowanym przez : 

1. Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego: mgr inż. Krzysztofa Majchrzaka
2. Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego – Gł. Księgowego Huberta Szańcę 

zwanym w treści Umowy  dalej „Sprzedawcą”

oraz ...............................................................

zwanym dalej „Kupującym”.

§1
1. Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  przeniesienia  na  rzecz  Kupującego  prawa 

własności złomu stalowego (kod odpadu 170405) uzyskanego z rozbiórki estakady 
ciepłowniczej  w postaci rur stalowe dn ..... łączna długość .....

2. Równocześnie  z  podpisaniem  umowy,  Kupujący jest  zobowiązany  do  złożenia 
Sprzedawcy  oświadczenia,  że  zakupione  odpady  zostaną  odebrane, 
przetransportowane  i  zagospodarowane  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w 
ustawach: z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 
251 ze zm.) i Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze 
zm.)

§2
1. Przeniesienie prawa własności złomu nastąpi odpłatnie za kwotę netto ….. zł/m 

(słownie:  ………  )   wskazaną  przez  Kupującego  w  dostarczonej  ofercie 
przemnożoną przez ilość przekazanych metrów rury.

2. Do kwoty wskazanej  w ust.  1 zostanie  doliczony podatek od towarów i  usług 
naliczony na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Na poczet ceny Kupujący wniesie opłatę w wysokości ceny nabycia  tj.  wartość 
ofertową netto powiększoną o podatek 23%.

4. Należności określona w ust. 3 winna zostać wniesiona w terminie 14 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy na konto Sprzedawcy nr 51 1140 1124 0000 2402 
1000 1002 Mbank s.a. o. Korporacyjny Poznań 

5. W  przypadku  braku   wpłaty  w  powyższym  terminie  Kupujący  traci  prawa 
wynikające z wygrania przetargu.

6. O  zachowaniu  terminu  zapłaty  decyduje  data  uznania  rachunku  bankowego 
Sprzedawcy. 

§3
Sprzedawca oświadcza, że:
1)   jest  uprawniony  do  rozporządzania  złomem  pochodzącym  z  własnego  środka 
trwałego,
2)  nie ponosi za złom żadnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani też nie udziela na  
     złom żadnej gwarancji, zaś Kupujący oświadcza, iż okoliczności te w pełni akceptuje. 
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§4
     Kupujący oświadcza, że nie wnosi uwag do stanu odebranego złomu.

§5
1. Złom zostanie wydany Kupującemu w terminie  do 3 tygodni od daty zawarcia 

umowy.
2. Prawo własności złomu przejdzie na kupującego z chwilą jego wydania.
3. Kupujący odbierze i załaduje  złom własnym transportem.

§6
1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  dla  swej  ważności 

formy  pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa.
3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję , iż:

-  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12

        - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

o zawarcia,  wykonania i  kontynuacji  umów kupna/sprzedaży towarów i usług 
oferowanych przez administratora 

o wykonania  ciążących  na  administratorze  obowiązków  prawnych 
(w  szczególności:  wystawianie  i  przechowywanie  faktur/dokumentów 
sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) 

o ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń 

o tworzenia  zestawień  analiz  i  statystyk  (na  potrzeby  wewnętrzne 
administratora) 

o weryfikacji wiarygodności płatniczej 

o wsparcia obsługi 

o szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f 
RODO

-  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione    do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od 
okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa                            w 
poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

- Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

4. Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym dla 
każdej ze stron.

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA
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