
 

 

 

                                                                                        
UMOWA SPRZEDAŻY Nr ……./KL/ 2021 

 
zawarta  w  dniu ……………….. 2021 we  Wrocławiu  pomiędzy: 
  
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod nr KRS 0000027173, NIP 8961004279, REGON 930879788 

wysokość kapitału zakładowego: 318 184 875,00 zł 

reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, 

a 

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

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

zwanym dalej KUPUJĄCYM,  

 
na podstawie zgody udzielonej przez Prezesa Zarządu we wniosku KZ/438/21 z dnia  

25.10.2021 roku Spółka postanowiła zawrzeć z Kupującym umowę o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż półautomatu spawalniczego MAGOMIG 400 zwany dalej  

„urządzenie”. 

 

§ 2  
Obowiązki Kupującego 

 
1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić ustaloną w § 7 ust. 1 cenę, a następnie odebrać urządzenie 

własnym staraniem i na własny koszt w terminie do 14 dni roboczych, za które uznaje się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych  

od daty zawarcia umowy. 

2. Kupujący po zawarciu umowy, na co najmniej dwa dni przed odbiorem urządzenia  zobowiązany 

jest do przesłania drogą elektroniczną informacji z danymi, tj.: imię, nazwisko,  

numer dowodu   osobistego osób upoważnionych do odbioru urządzenia/urządzeń  oraz numeru 

rejestracyjnego pojazdu   wjeżdżającego na teren Zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej 16, 

w celu odbioru urządzenia/urządzeń. 

3. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru i załadunku urządzenia/urządzeń  w miejscu  

wskazanym przez Sprzedającego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych  

w § 5 umowy.  

4. Kupujący w trakcie trwania niniejszej umowy nie może zlecić odbioru urządzenia/urządzeń   innej 

firmie bez zgody Sprzedającego. 



 

 

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Sprzedającego oraz 

wyrządzone osobom trzecim podczas załadunku urządzenia/urządzeń i w trakcie przebywania na 

terenie Zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej 16. 

 

§ 3  
Obowiązki Sprzedającego 

 
1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność urządzenia/urządzeń, o której 

mowa w § 1 niniejszej umowy oraz wydać go Kupującemu w terminie do 14 dni roboczych od  

daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 

2. Sprzedający sporządzi protokół przekazania urządzenia/urządzeń i przedstawi do podpisu  

Kupującemu w dniu przekazania - odbioru urządzenia/urządzeń. Wzór Protokołu Przekazania 

urządzenia/urządzeń stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się udzielić Kupującemu informacji i wyjaśnień o stosunkach prawnych  

i faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży.  

§ 4 
Oświadczenia Stron  

 
1. Sprzedający oświadcza, że urządzenie/urządzenia  stanowi  jego wyłączną własność i nie  

jest obciążone  prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego  

przedmiotem jest urządzenie/urządzenia i nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia/urządzeń  i oświadcza ponadto,  

iż z tego tytułu nie wnosi zastrzeżeń do Sprzedającego. 

3. Kupujący oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: ………………………………….. 

4. MPK oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny  

NIP 8961004279. 

§ 5 
 Zasady bezpieczeństwa 

 
1. Kupujący i osoby przez niego upoważnione mogą wjechać na teren Zajezdni tylko po spełnieniu 

przez Kupującego obowiązku określonego w § 2 ust. 2 umowy. 

2. Sprzedający poinformuje Kupującego o zagrożeniach dla zdrowia i życia, mogących wystąpić  

podczas wykonywanych prac na terenie Zajezdni, wynikających z działalności Sprzedającego oraz  

o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia. 

3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany przez Sprzedającego (Administratora obiektu),  

z którego będzie odbierał urządzenie/urządzenia o występujących zagrożeniach dla  

bezpieczeństwa zdrowia i życia, mogących wystąpić podczas pracy na terenie Zajezdni  

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z ruchu pojazdów oraz o działaniach  

ograniczających zagrożenia, jak również o sposobie postępowania w sytuacjach awaryjnych 

(pierwsza pomoc przedmedyczna, zagrożenie pożarowe) i pracownikach MPK Sp. z o.o.  

wyznaczonych do kontaktów.  

4. Kupujący oświadcza, że osoby, którym powierza wykonywanie prac związanych z załadunkiem 

 i odbiorem urządzenia/urządzeń na terenie Zajezdni, zostały poinformowane o zagrożeniach dla                   



 

 

bezpieczeństwa zdrowia i życia, mogących wystąpić podczas pracy na terenie Zajezdni  

i pozostałych zasadach określonych w ust. 3. 

5. Rozpoczęcie prac związanych z załadunkiem urządzenia/urządzeń  może nastąpić po spełnieniu 

obowiązków określonych w ust. 2, 3 i 4 powyżej. 

6. Kupujący zobowiązany jest do posiadania i wyposażenia osób wykonujących prace na terenie 

Zajezdni w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac , tj.: 

kamizelki odblaskowe, rękawice, kaski itp. Ponadto zobowiązany jest do oznaczenia                         

i wyposażenia pojazdów wjeżdżających na teren zajezdni w sygnały świetlne w kolorze              

pomarańczowym ( tzw. „kogut”). 

7. Kupujący oświadcza, że podczas wykonywania prac na terenie Zajezdni będzie przestrzegał  

zasad z zakresu przepisów BHP obowiązujących na terenie Zajezdni, z uwzględnieniem warunków 

we wskazanym miejscu załadunku urządzenia/urządzeń. 

8. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa określonych  

w § 5 są: 

1) Ze strony Sprzedającego – Mistrz Zajezdni tramwajowej nr 2 Tomasz Ordon;   adres mailowy 

t.ordon@mpk.wroc.pl  : ; nr tel. 607 279 001; 

2) Ze strony Kupującego – ………………………………………………….  adres mailowy : ………………………… ;  

nr tel. ……………………………… 

 

§ 6 
 Wydanie przedmiotu umowy, przejście własności urządzenia/urządzeń   

 
1. Podstawą wydania Kupującemu przedmiotu umowy jest zawarcie niniejszej umowy i zapłata ceny 

określonej w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Wydanie Kupującemu urządzenia/urządzeń nastąpi na podstawie Protokołu przekazania  

urządzenia/urządzeń (Załącznik nr 1). 

3. Urządzenie/urządzenia  zostanie wydany Kupującemu na terenie Zajezdni tramwajowej,  

ul. Słowiańska 16, Wrocław. 

4. Własność urządzenia/urządzeń przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty przez Kupującego  

ceny sprzedaży określonej w § 7 ust.1 umowy.  Z chwilą przejścia na Kupującego własności  

urządzenia/urządzeń, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z jego zakupem,  

a także ryzyko przypadkowej utraty. 

5. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady sprzedawanego  

urządzenia/urządzeń  . 

 
§ 7 

Cena  
 

1. Strony ustalają  cenę sprzedaży urządzenia/urządzeń określonego w § 1 umowy w wysokości 

…………………. zł brutto (słownie złotych:………………………………………………………  ), w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Kupujący dokona zapłaty ceny, określonej w ust. 1 powyżej w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania umowy,  a przed odbiorem urządzenia/urządzeń na rachunek Sprzedającego: 

 BANK PKO BP S. A. nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680. 
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3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny określonej w ust. 1 powyżej 3 dni roboczych,   

Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego  

terminu do zapłaty ceny.  Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni kalendarzowych.  

4. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego nie później niż czternastego dnia od daty 

otrzymania zapłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

 
§ 8 

Kary umowne 
 

1. W przypadku nie odebrania urządzenia/urządzeń  przez Kupującego w terminie określonym  

w § 2 ust. 1  powyżej, Sprzedający naliczy Kupującemu karę umowną  w wysokości 100,00 zł  

za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Sprzedającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych z Kodeksu Cywilnego. 

3. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez 

Sprzedającego. 

§ 9 
Przedstawiciele stron 
 

1. Sprzedający wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy,  

w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy oraz do kontaktu z Kupującym:  

Annę Skikiewicz -  tel. 607 911 558, e-mail: a.skikiewicz@mpk.wroc.pl oraz wyznacza osobę  

odpowiedzialną za wydanie urządzenia/urządzeń: Tomasza Ordona Mistrza Zajezdni  

tramwajowego nr 2, tel. 607-279 001, adres mailowy t.ordon@mpk.wroc.pl .  

2. Kupujący wyznacza do kontaktu ze Sprzedającym: ………………………………………., tel. ………………….., 

e- mail: ……………………………………….. 

 

§ 10 

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy 

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118), Zamawiający oświadcza, że 
posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 11  

Ochrona danych osobowych 
 
1. Kupujący zobowiązany jest znać i stosować przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU  

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych). 

Kupujący zobowiązany jest  uzyskać zgodę od podwykonawców i wszystkich swoich pracowni-
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ków, współpracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy do przekazania i po-

wierzenia MPK (przetwarzania) danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy. 

2. Wszelkie dane osobowe osób uczestniczących w realizacji umowy są przetwarzane przez MPK 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej 

Umowy - dla prawidłowej identyfikacji osób wykonujących pracę,  oraz oświadcza, że nie będzie 

przekazywał uzyskanych danych osobowych osobom trzecim niezwiązanych z realizacją Umowy. 

MPK informuje, iż ww. dane osobowe otrzymane od kupującego będą usunięte po upływie 10 lat 

przez MPK. 

3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27.04.2016: 

1) Administratorem danych jest: MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 Wrocław  

przy ul. Bolesława Prusa 75-79 e-mail: biuro@mpk.wroc.pl;  tel.: 71 32 50 800;   

fax: 71 32 50 802; 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@mpk.wroc.pl;    

3) Celem przetwarzania danych jest  realizacja umowy oraz ochrona mienia i zapewnienie 

bezpieczeństwa na obiekcie podczas prac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.U.UE.L.2016.119.1)) i tylko  

w tym celu dane te są zbierane; 

4) Odbiorcami danych Kupującego mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa; 

5) Kupujący oraz osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6) Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, lecz  

niezbędna do realizacji zadań wynikających z postanowień zawartej umowy i wejścia na te-

ren obiektu; 

7) Brak zgody skutkuje niewydaniem pozwolenia na wejście na teren obiektu MPK. 

 
§ 12  

Postanowienia końcowe 
 

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

2. Każda zmiana niniejszej umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  

pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden dla  Kupującego i jeden 

dla Sprzedającego. 

 
                 S P R Z E D A J Ą C Y:                                                                      K U P U J Ą C Y: 

 

 

 
Załącznik Nr 1 
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do Umowy nr ……./KL/2021 
z dnia ………………… 2021 

 
 

             PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA URZĄDZENIA/ URZĄDZEŃ 
 

 
Podstawa: Zgodnie z zawartą umową  Nr  ……/KL/ 2021  w dniu.....…………… 2021 pomiędzy  
Sprzedającym: MPK SP. z o.o. we Wrocławiu ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław zwanym dalej 
Przekazującym 
a 
Kupującym: ……………………………………..  zwanym dalej: Odbierającym. 

 
Data: 
  
Przekazujący: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  ul. Bolesława Prusa 75/79, 50-316 Wrocław 

 
Odbierający:  ……………………………………….. 

Nr  inwentarzowy  i krótki opis urządzenia/urządzeń:   
 

 
UWAGI: 
 
 
 

 
Protokół sporządzono na podstawie oględzin przekazywanego urządzenia/urządzeń. 

 
Miejsce przekazania: Zajezdnia tramwajowa nr 2, ul. Słowiańska 16, Wrocław. 
 

 
PRZEKAZUJĄCY: 
przedstawiciel Zajezdni 
                 
 
 
 
 
 Czytelny podpis pieczątka 

 

ODBIERAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 Czytelny podpis i pieczątka 

 


