UMOWA Nr …../2021
zawarta w dniu ……………… pomiędzy Powiatem Niżańskim, pl. Wolności 2, 37-400 Nisko,
NIP: 602 012 11 64 – Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 37-400 Nisko,
ul. Sandomierska 1, reprezentowanym przez mgr Wacława Piędla – Dyrektora, działającego
w imieniu Zarządu Powiatu Niżańskiego
Zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
NIP: …………………………,
REGON: …………………………….,
reprezentowanym przez:
………………………………………
Zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym”
§1
Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest sprzedaż złomu stalowego w cenie netto ………. zł/kg
Rzeczywistą masę złomu ustala się przez dokonanie jego zważenia na koszt Kupującego
w obecności przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego, z czego zostanie sporządzony
protokół, stanowiący podstawę do ostatecznego rozliczenia wartości sprzedanego złomu.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami
ze Sprzedającym. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Kupującego.
§2
Termin wykonania umowy:
Termin odbioru złomu ustala się do 08.06.2021 r.
§3
Obowiązki Sprzedającego:
Sprzedający udostępni Kupującemu przedmiot umowy w celu wykonania zamówienia
w wyżej wymienionym terminie.
§4
Obowiązki Kupującego:
Kupujący zobowiązuje się do:
1. Biorąc pod uwagę cenę za 1 kg oraz rzeczywistą masę złomu zapłaty w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego na rachunek bankowy:
83 9430 0006 0038 4386 2000 0001
Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego.

2. Odbioru i wywozu złomu w określonym terminie na koszt własny i we własnym zakresie.
3. Zachowania porządku w trakcie wykonywania prac i uporządkowania obiektu po ich
zakończeniu.
4. Wykonywania prac w godzinach od 8;00 do 15;00.
5. Odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane niewłaściwym działaniem lub
niedopatrzeniem i w razie zniszczeń pokrycia pełnych kosztów napraw i remontów z tym
związanych.
6. Przejęcia odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku
z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
§5
Kary umowne:
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu:
1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wartości umowy
za każdy dzień,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 3%
wartości umowy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§6
Postanowienia końcowe:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
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