
UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu  ……………… 2021 r. w Radomiu pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,                                
ul. 11 Listopada 37/59 reprezentowaną przez: 

- insp. Dariusza Krzesickiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu  

przy kontrasygnacie: 

- mł. insp. Anny Cichockiej – Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu  

 zwaną dalej „Sprzedającym”, 

a 

………………………………………………………………………….,………………………
wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców pod numerem KRS ………………… z kapitałem 
zakładowym wynoszącym ………..….. zł, posiadająca REGON …………………, 
NIP:………………. reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Kupującym” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż złomu mosiężnego w postaci łusek zwanego w dalszej  
    części „odpadami”, w ilości szacunkowej określonej na 4 500 kg, w grupie odpadów, 
zgodnie  
    z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów  
    – 17 04 01. 

2. Rzeczywista masa odpadów zostanie określona na podstawie komisyjnego zważenia  
     odpadów. 

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i obciążeń na  
    rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

4. Kupujący oświadcza, że znana mu jest jakość odpadów, sposób ich magazynowania 
     i możliwości załadunkowe, transportowe oraz że nabywa je w takim stanie faktycznym 
     i prawnym, w jakim znajdują się w dniu wydania przedmiotu umowy. 

5. Kupujący oświadcza, że posiada stosowne zezwolenie właściwego organu administracji  
     państwowej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 



6. Kupujący oświadcza, że zakupione odpady zostaną odebrane i zagospodarowane zgodnie 
    z wymogami prawa krajowego i europejskiego w tym zakresie, a w szczególności ustawy 
    o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. 

   

§ 2 

Realizacja umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia ……. 

2. Do realizacji umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

    Ze strony Sprzedającego: 

    1) Katarzyna Brodnicka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP  
         zs. w Radomiu, 

    2) podinsp. Krzysztof Kapcia – ekspert Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej  
         KWP zs. w Radomiu. 

   Ze strony Kupującego: 

   1) ………………………………………………………………………………………….. 

   2) ………………………………………………………………………………………….. 

3. Kupujący dokona odbioru odpadów we własnym zakresie i na swój koszt, w terminie do  
    dnia ……………. . 

4.  Miejscem odbioru odpadów są pomieszczenia magazynowe Komendy Wojewódzkiej 
Policji  
     zs. Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu. 

5. Kupujący zobowiązuje się uiścić cenę za przedmiot umowy przed jego odbiorem w 
terminie   
    określonym w § 3 ust. 4. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym,  
    Sprzedający powiadomi Kupującego o możliwości przystąpienia do odbioru odpadów. 

6. Odpady zostaną wydane w dniu roboczym od godz. 8.00 do godz. 15.00. O planowanym  
     terminie odbioru odpadów Kupujący zawiadomi Sprzedającego z dwudniowym  
     wyprzedzeniem. 

7. Odbioru odpadów mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie    
     Kupującego. 

8. Na Kupującym spoczywa obowiązek odbioru, załadunku i transportu odpadów oraz  
      organizacja zabezpieczenia zgodnie z zasadami bhp i ppoż.  

9. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem odpadów do transportu oraz  
      koszty załadunku, transportu i ważenia poza miejscem przekazania odpadów. 

10. Kupujący   zapewni     komisyjne   zważenie   odebranych    odpadów   na     urządzeniach  
      posiadających świadectwo legalizacji. Ważenie odbywać się będzie w obecności 



członków  
      komisji ze strony Sprzedającego.  

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Sprzedającemu bądź  
      osobom trzecim powstałe w trakcie wykonywania umowy. W przypadku powstania 
szkody  
      Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy szkody lub pokrycia kosztów  
      związanych z jej naprawą. 

12. Z chwilą odbioru odpadów Kupujący odpowiada za stan jakościowy i ilościowy odpadów,  
      a także ponosi całkowitą odpowiedzialność i ryzyko za gospodarowanie odpadami oraz za  
      czynności z nim związane, w tym koszty ich przetworzenia i utylizacji. 

13. Odbiór   odpadów   musi   być   potwierdzony   podpisaniem   przez   Kupującego   „Karty  
      Przekazania  Odpadów”,  sporządzonej  zgodnie  z  załącznikiem  5a   do    ustawy  z  dnia  
      14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze  zm.).   Kopię  „Karty  
      Przekazania Odpadów” Kupujący pozostawia Sprzedającemu. 

14. Dokumentami potwierdzającymi wydanie przedmiotu umowy będą protokoły 
komisyjnego  
      ważenia odpadów i „Karta Przekazania Odpadów”.   

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Cena 1 kilograma złomu mosiężnego w postaci łusek (kod odpadów - 17 04 01) wynosi 
     …………… zł brutto.  

2. Na poczet ceny nabycia Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę obliczoną dla ilości  
     odpadów wykazanych w § 1 ust. 1 umowy. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 wynosi: 

     netto ………….. zł, VAT …….., brutto ……….. zł, słownie    
    (…………………………………………………………………………………….... 
złotych) 

4. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty brutto, o której mowa w ust. 3, na  
     rachunek bankowy Sprzedającego, wyszczególniony na fakturze, w terminie 7 dni od dnia  
     zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Sprzedającego. 

5.  Niedokonanie płatności, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę do odstąpienia od 
umowy  
    przez Sprzedającego bez wyznaczania dodatkowego terminu. Z uprawnienia tego  
    Sprzedający może skorzystać w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej  
    podstawę odstąpienia.  

6. Sprzedający odmówi wydania odpadów, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 3 nie  
    wpłynie na rachunek bankowy Sprzedającego. 

7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 



8. Ostateczne   rozliczenie  finansowe  nastąpi   po   zakończeniu   odbioru   odpadów  według  
    dokumentów ważenia.  

9. W przypadku, gdy rzeczywista masa wydanego przez Sprzedającego złomu mosiężnego  
     w postaci łusek będzie inna niż  masa określona w § 1 ust. 1 umowy, Sprzedający wystawi   
     odpowiednią fakturę korygującą.  

 

  

 

§ 4 

Kary umowne 

1. W  razie  nieodebrania   przez  Kupującego   zakupionej   ilości   odpadów   lub   ich  części 
     w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, Sprzedający ma prawo obciążyć  
     Kupującego karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu sprzedaży, za każdy 
dzień  
     roboczy opóźnienia. 

2. Sprzedający     zastrzega     możliwość    dochodzenia     odszkodowania    uzupełniającego 
    w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 

 

§ 5 

Administracja danymi RODO 

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji  
     umowy, informacji, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, 
     a także do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych 
     i informacji w zakresie wykraczającym poza czynności niezbędne dla realizacji niniejszej   
     umowy oraz nieudostępniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez  
     pisemnej zgody Sprzedającego. 
2. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele mają prawo do korzystania  
     i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. W żadnych 
     okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele stron nie mają prawa do korzystania 
     i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych. 
3.  Kupujący    ponosi    pełną    odpowiedzialność odszkodowawczą   za   naruszenie   wyżej  
     określonych zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników lub  
      przedstawicieli. 
4. Postanowienia w zakresie zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku 
      z realizacją niniejszej umowy wiążą strony bezterminowo.  
5.  Kupujący będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych  
     do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

 
 



§ 6 
 
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE)  
     2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., zwanym dalej RODO. 
2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji  
     z siedzibą w Radomiu adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom jest Komendant  
     Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zwany dalej ADO. 
3. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
      z siedzibą w Radomiu:  
      - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom 
      - tel. miejski 47 701 22-14, 47 701 22-19 
      - tel. do sekretariatu Wydziału ds. OIN 47 701 22-17 
      - fax 47 701 36-11 
      - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl 
4. Przetwarzanie danych osobowych w KWP zs. w Radomiu odbywa się w celu   
      przeprowadzania postępowań zmierzających do zawarcia umów/zleceń i ich realizacji 
      w zakresie dostaw i usług.  
5.   Przetwarzanie danych osobowych w tut. KWP odbywa się na podstawi art. 6 ust. 1 pkt c, 
e,  
      RODO. 
6. Odbiorca danych osobowych są i będą: podmioty świadczące usługi na rzecz KWP 
      zs. w Radomiu, na okoliczność udostępniania danych niezbędnych do realizacji umowy,   
      organy/komórki kontrolne działające na mocy obowiązujących przepisów prawa,  
      uprawnione organy publiczne.  
7.  Dane osobowe przetwarzane przez tut. KWP nie są i nie będą przekazywane do państwa  
      spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej 
oraz  
      Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
8.   Dane osobowe przetwarzane przez tut. KWP są i będą przetwarzane przez okres określony  
      przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w tut. KWP. 
9.   Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez tut. KWP przysługuje prawo 
żądania  
      od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  
      ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania  
      danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 
10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez tut. KWP przysługuje prawo  
      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych 
      w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony      
      danych osobowych.  
 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 

 

mailto:iod.kwp@ra.policja.gov.pl


1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, uzgodnionej przez strony,  
    pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
     Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy   
     miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze  
    otrzymuje Sprzedający i jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący. 

 

         SPRZEDAJĄCY                                                                           KUPUJĄCY 

 

………………………………… ……………………………. 


