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Załącznik nr 2 

Umowa sprzedaży 

zawarta w dniu …………………………….…….. w Hrubieszowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą 

ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP 919-12-57-274, KRS 0000155601, BDO 000012075, Regon 950288971 wysokość kapitału 

zakładowego 19 023 900,00 zł,  

reprezentowanym przez:  

.................................................. 

zwanym dalej “Sprzedawcą” 

a  

.................................................. 

reprezentowaną przez: 

........................................... 

zwanym dalej “Kupującym” 

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w formie złomu ładowarki UN 053.1.  

2. Orientacyjna waga złomu – ok. 7 ton. Dokładna ilość zostanie ustalona podczas ważenia złomu. 

3. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, nie 

jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, w szczególności nie jest przedmiotem żadnego 

zastawu, jak również w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie cywilne, 

administracyjne, podatkowe. Ponadto, Sprzedawca oświadcza, że rozporządzany przez niego 

Przedmiot umowy nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym. 

4. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Przedmiotu umowy i nie wnosi co do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz że zrzeka się kierowania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń 

względem Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca niniejszym sprzedaje Kupującemu Przedmiot umowy, a Kupujący oświadcza, że 

kupuje od Sprzedawcy ładowarkę UN 053.1 w formie złomu za cenę i na pozostałych 

warunkach określonych w Umowie.  

§ 2 

1. Strony zgodnie ustalają, że Kupujący zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt 

do transportu przedmiotu umowy do miejsca docelowego. 

2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania od Sprzedawcy Przedmiotu umowy w terminie do 10 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  

3. Kupujący oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia właściwego organu administracji 

publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, tj. aktualne 

zezwolenia na zbieranie i transport odpadów (złomu), zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779).  

4. Kupujący oświadcza, że posiada wpis do Rejestru BDO. 

5. Zważenie złomu odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Kupującego, lecz nie dalej niż 15 

km od siedziby PGKiM Sp. z o. o. Z czynności ważenia zostanie sporządzony i obustronnie 

podpisany protokół stwierdzający ilość złomu. Protokół będzie stanowił także dokument 

zdawczo-odbiorczy stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. 
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§ 3 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……….. stanowiącą załącznik 

nr 1 do umowy, w wysokości ………………………. zł/kg brutto, (słownie: …………….). 

2. Wartość całkowita ustalona zostanie na podstawie iloczynu ceny jednostkowej, o której mowa 

w ust. 1 oraz rzeczywistej ilości złomu podanej w protokole z czynności ważenia złomu. 

3. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Kupującego na konto Sprzedającego 

wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury 

VAT.  

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 37 8187 

0004 2009 0191 0818 0001 prowadzonym przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. 

5. Strony zgodnie ustalają, że za dzień zapłaty uważać się będzie dzień wpływu należności na 

rachunek bankowy Sprzedawcy.  

§ 4 

1. Kupujący wyznacza na swoich przedstawicieli Pana Damiana Kryszczuka oraz Pana Rafała 

Nocka, tel. (84) 53 53 813 - do reprezentowania Kupującego we wszystkich czynnościach, 

związanych z realizacją umowy. 

2. Sprzedawca wyznacza na swojego przedstawiciela … - do reprezentowania Sprzedawcy we 

wszystkich czynnościach, związanych z realizacją umowy, w tym do monitorowania jej 

realizacji i rozliczenia. 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy lub dotyczące interpretacji jej 

postanowień Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo i rzeczowo sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

     

KUPUJĄCY       SPRZEDAWCA 

 

 


