Wzór umowy
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w Warszawie, dnia ……………………….. 2013r. pomiędzy: miastem stołecznym
Warszawa - Zespołem Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Objazdowa 3,
03-771 Warszawa,
reprezentowanym przez:
Panią Beatę Doroś-Woźniak– dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………z
siedzibą w …………………………, ul. …………………………………………………
*wpisaną/ym w dniu ...................... do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ………………. pod numerem ....................... .
*wpisaną/ym w dniu …………………… do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
…………………………… pod nr ……………….
zwaną/ym dalej “Wykonawcą” ,
reprezentowaną/ym przez:
- ………………………………………..
NIP ………………….. , Urząd Skarbowy ………………….,
zwaną dalej Kupującym, z drugiej strony.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest demontaż i złomowanie majątku ruchomego warsztatów
szkolnych ZS nr 40 przy ul. Jagiellońskiej 61 w ilości szacunkowej 110 ton.
2. Faktyczna waga złomu zostanie określona na podstawie przedstawionych dokumentów
przez kupującego.
§2
Realizacja umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia
30 lipca 2013 r.
3. Kupujący zobowiązuje się do wykonania prac w okresie obowiązywania umowy.
4. Koszty ewentualnego cięcia, ważenia, załadunku i transportu ponosi Kupujący.
5. Odbioru złomu dokonuje Kupujący własnym środkiem transportu z ul. Jagiellońskiej 61.
6. Odbioru złomu mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie
Kupującego.
7. Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.
8. Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest karta przekazania złomu.
9. Ostateczne rozliczenie wartości umowy nastąpi po odbiorze ostatniej partii złomu.
§3
Warunki płatności
1. Cena złomu nie ulega zmianie w okresie trwania umowy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wartość umowy obliczoną dla rzeczywistych ilości
pobranych od Sprzedającego.
3. Jednostkowa cena sprzedaży za 1 kg złomu wynosi: ………………….zł (słownie:
…………………………………...……………………………..zł).
4. Płatność będzie dokonana na podstawie rachunku wystawionego przez sprzedającego.

5. Nabywca w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku prześle na konto
nr…………………………………………………………………………. Za datę zapłaty
uważa się datę wpływu na konto Sprzedającego.
6. Na poczet zabezpieczenia płatności za sprzedany złom Nabywca w dniu podpisania
umowy wpłaci Sprzedającemu kaucję w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięciu
tysięcy złotych).
8. Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu wpłaty na konto kupującego.
§4
1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagradzania, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy”,
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
w postaci aneksu .
2. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania finansowe powstałe w wyniku realizacji
niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie być przeniesione przez dłużnika na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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