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WZÓR 
Załącznik nr 27 

do regulaminu przetargu publicznego 

na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych 

 

UMOWA nr …./ODP/K/20.… /MON/MSWiA1 )  

zawarta w Warszawie, dnia ……………………… 

pomiędzy:  

AGENCJ Ą MIENIA WOJSKOWEGO  

z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa  

NIP: 526-10-38-122  

koncesja MSWiA: B - 046/2003  

Nr rejestrowy BDO: 000001319 

reprezentowaną przez:             

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

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

na podstawie pełnomocnictwa nr: .….................................………………..… 

zwaną dalej SPRZED AJ ĄC YM  

a: 

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

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

prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………………………. 

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

zarejestrowanym(-ą) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1)  

zarejestrowanym(-ą) w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:……...................…………….1) 

z siedzibą: ……………………….  

NIP: ……………………………… REGON: ………………………… 

koncesja MSWiA/MSW1): ………. 

Nr rejestrowy BDO: …………………………….  

reprezentowanym(-ą) przez: 

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

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

zwanym(-ą) dalej KUPUJ ĄC YM ,  

o następującej treści:    
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§ 1. 

SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną część umowy rzeczy ruchome koncesjonowane stanowiące odpady pochodzące  

z zasobów MON/MSWiA1), zwane dalej „odpadami”. 

§ 2. 

1.  Ceny jednostkowe netto odpadów zostały podane w załączniku nr 1 do umowy. 

2.  Wartość umowy netto wynosi ..............…… zł (słownie: ……………............ zł). 

3.  Do jednostkowych cen netto odpadów podanych w załączniku nr 1 do umowy zostanie 

doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 

4.  Przy dokonywaniu płatności zaliczkowej za nabycie odpadów wymienionych w załączniku nr 1 

do umowy w lp. ……., udokumentowanej po otrzymaniu wpłaty fakturą, w której kwota 

należności ogółem przekracza kwotę określoną w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) KUPUJĄCY 

obowiązany jest dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 3. 

1. KUPUJĄCY dokona odbioru odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy we 

własnym zakresie i na swój koszt, w terminie do ...............................  

2. Odpady będą odbierane przez KUPUJĄCEGO z miejsc ich przechowywania, wskazanych 

w załączniku nr 1 do umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli SPRZEDAJĄCEGO 

i KUPUJĄCEGO.  

3.  SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany miejsca przechowywania odpadów 

wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, o czym powiadomi KUPUJĄCEGO przed 

planowanym odbiorem. 

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej SPRZEDAJĄCEGO, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, o każdym planowanym terminie 

odbioru odpadów, w tym odbiorów częściowych, co najmniej na 10 dni przed planowanym 

terminem ich odbioru. 

W powiadomieniu KUPUJĄCY wskaże: 

a. termin odbioru odpadów, 

b. dane osobowe osób biorących udział w odbiorze, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, 
obywatelstwo, serię i nr dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) 
oraz datę jego ważności; 

c. sprzęt i pojazdy z uwzględnieniem ich rodzaju, marki i numeru rejestracyjnego 

/identyfikacyjnego.  

5. Odbiory częściowe odpadów z jednego miejsca przechowywania są dozwolone. 

6. Warunkiem realizacji odbioru częściowego jest dokonanie zapłaty za zakupione odpady przez 

KUPUJĄCEGO  co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem ich odbioru. 

7. KUPUJĄCY  zobowiązany jest odebrać odpady z miejsc ich przechowywania w godzinach  

8:00 – 13:30 oraz przez osoby i z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów wymienionych 

w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. 
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8. Na KUPUJĄCYM spoczywa obowiązek przygotowania odpadów do transportu i zapewnienie 

m.in. opakowania, oznakowania, ubezpieczenia, załadunku i wywozu odpadów oraz 

poniesienie kosztów z tym związanych. 

9. Czynności, o których mowa w ust. 8 powinny odbywać się zgodnie z postanowieniami prawa 

polskiego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797,  

z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219, z późn. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1545) oraz obowiązujących rozporządzeń odpowiednich ministrów. 

10. Zaistniałe koszty ważenia odpadów, związanego z realizacją umowy, ponosi KUPUJĄCY. 

11. Podstawą przekazania odpadów będzie dowód wydania WZ podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli SPRZEDAJĄCEGO i KUPUJĄCEGO. 

12. Każdorazowy odbiór odpadów musi być potwierdzony przez KUPUJĄCEGO poświadczeniem 

w „Karcie przekazania odpadów”, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. W przypadku odpadów niebezpiecznych, będących przedmiotem umowy, KUPUJĄCY 

zobowiązuje się do przekazania SPRZEDAWCY drogą elektroniczną skan „Karty przekazania 

odpadów”, potwierdzającej transport oraz przejęcie odpadów przez kolejnego posiadacza,  

w terminie do 7 dni od daty odbioru odpadów.  

14. /W przypadku oferty wspólnej dwóch firm/ Odpady zostaną wydane KUPUJĄCEMU stosownie 

do zakresu posiadanego przez nich zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego na 

podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z 

późn. zm.) oraz zgodnie z kolumną nr 11 załącznika nr 1 do umowy. 

§ 4. 

1. Za moment wydania odpadów, jak również przejścia prawa własności oraz ryzyka 

przypadkowej utraty przedmiotu umowy, uważa się moment podpisania przez KUPUJĄCEGO 

dowodu wydania WZ. 

2. Z chwilą podpisania przez KUPUJĄCEGO dowodu wydania WZ KUPUJĄCY ponosi pełną 

odpowiedzialność i ryzyko za gospodarowanie odpadami oraz ponosi pełną odpowiedzialność 

za niezastosowanie się do uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym postępowania 

z wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujących w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. /obowiązuje w przypadku sprzedaży odpadów po środkach bojowych/ Z chwilą podpisania 

przez KUPUJĄCEGO dowodu wydania WZ dla odpadów po środkach bojowych 

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie w nich materiałów 

wybuchowych.1)  

4. KUPUJĄCY odpowiada za dalsze postępowanie (m.in. działalność handlowa, naprawa, 

odzysk) z odpadami oraz zobowiązuje się postępować z nimi zgodnie z właściwymi 

regulacjami, a w szczególności: 

1) przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej  

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1545); 
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2) koncesją udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w pkt. 1); 

3) obwiązującymi uregulowaniami prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 

z późn. zm.). 

5. KUPUJĄCY dokonał oględzin odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zapoznał 

się z ich składem, stanem, parametrami, sposobem magazynowania oraz możliwościami 

załadunkowymi i nabywa je w stanie w jakim znajdują się w dniu wydania i podpisania dowodu 

wydania WZ oraz zrzeka się na przyszłość wszelkich roszczeń w stosunku do 

SPRZEDAJĄCEGO z tytułu jakości, stopnia zanieczyszczenia i składu odpadów. 

6. KUPUJĄCY nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi bez zgody 

SPRZEDAJĄCEGO, za wyjątkiem zlecenia usługi transportu. 

7. KUPUJACY zawiadomi SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od zaistnienia zdarzenia: 

1) wstrzymania lub cofnięcia uprawnień dotyczących prowadzenia działalności 

stanowiącej przedmiot umowy,  

2) utracie zdolności do prawidłowej realizacji umowy, 

3) jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciwko KUPUJĄCEMU, które mogą 

mieć wpływ na należytą realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów  

o naruszenie przepisów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

§ 5. 

1. KUPUJĄCY  zapłaci za odpady wymienione w załączniku nr 1 do umowy, kwotę netto  

w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………........................................ zł) 

oraz podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. KUPUJĄCY  dokona zapłaty na podstawie umowy w terminie do …………przelewem na 

konto: 

Agencja Mienia Wojskowego 
Bank Gospodarstwa Krajowego  

Nr rachunku: ……………………………………………… 

3. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto SPRZEDAJĄCEGO. 

4. Po otrzymaniu zapłaty SPRZEDAJĄCY wystawi KUPUJĄCEMU fakturę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, SPRZEDAJĄCEMU 

należą się od KUPUJĄCEGO odsetki ustawowe w wysokości określonej w art. 359 § 2  ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), za okres od 

dnia następującego po dniu, o którym mowa w ust. 1, do dnia zapłaty. 

6. W przypadku, gdy faktyczna ilość odpadów wydana KUPUJĄCEMU będzie mniejsza od 

zakupionej ilości, z przyczyn nieleżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, ostateczne 

rozliczenie wartości umowy nastąpi proporcjonalnie w oparciu o cenę 1 kg brakujących 

odpadów. 

§ 6. 
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1. W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO terminu odbioru odpadów, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może naliczyć karę umowną za nieterminowy odbiór w wysokości 

0,2 % wartości netto odebranych po terminie odpadów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, 

jednak nie więcej niż 20% wartości netto odebranych po terminie odpadów. 

2. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO odpadów w terminie 30 dni od daty odbioru 

określonej w § 3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania 

i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

3. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od realizacji umowy, SPRZEDAJĄCY obciąży 

KUPUJĄCEGO karą umowną w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

4. W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO terminu płatności, o którym mowa w § 5  

ust. 2, powyżej 14 dni, SPRZEDJACY może odstąpić od umowy oraz obciążyć KUPUJĄCEGO 

karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, a także uprawnia 

SPRZEDAJĄCEGO do swobodnego dysponowania nieopłaconymi odpadami.  

5. W przypadku nieprzekazania SPRZEDAWCY wszystkich kart przekazania odpadów 

niebezpiecznych, stanowiących przedmiot umowy, w terminie do 7 dni od dnia określonego  

w § 3 ust.1, SPRZEDAWCA może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, 

jednak nie więcej niż 500 zł. 

6. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wpłaconej 

przez KUPUJĄCEGO należności, o której mowa w § 2 ust. 2, na poczet niezrealizowanej 

części umowy. 

7. SPRZEDAJĄCY zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 

8. W przypadku braku odbioru odpadów w terminie określonym w powiadomieniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 4, z powodu okoliczności leżących po stronie KUPUJĄCEGO i bez 

wcześniejszego powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO, na co najmniej 2 dni robocze przed 

planowanym odbiorem, KUPUJĄCY zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów, 

m.in. przechowywania, powtórnego delegowania pracowników, itp. 

§ 7. 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, uzgodnionej przez Strony umowy, pod 

rygorem nieważności. 

2. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności o których mowa w § 4 ust. 7 umowa 

wygasa z dniem powzięcia przez SPRZEDAWCĘ informacji o zaistnieniu tych okoliczności,  

a KUPUJĄCY ponosi pełna odpowiedzialność za poniesioną z tego tytułu szkodę – przez 

SPRZEDAWCĘ lub osoby trzecie, a w szczególności wytwórcę odpadów. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

4. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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KUPUJĄCY   SPRZEDAJĄCY  

 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. 1 na …. str. – Wykaz odpadów, 

Zał. 2 na …. str. – Powiadomienie o odbiorze odpadów. 

 
1)Tekst zaznaczony kursywą jest tekstem opcjonalnym 



Załącznik nr 1 do umowy nr …./ODP/K/20…/MON/MSWiA (przetarg nr …../ŚB/20….) 

 

Lp. 
Nazwa rzeczy ruchomej 

koncesjonowanej stanowiącej 
odpady 

Opis/charakterystyka Kod odpadu J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto [zł} 
Wartość netto [zł] 

Miejsce 

przechowywania 
Nr pakietu Kupujący 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        
   

        
   

        
   

        
   

        
   

        
   

        
   

      RAZEM:  
  

  

RAZEM słownie: …………………………… złotych …………./100  

 

Kupujący: .........................................   Sprzedający:  ......................................... 

 .........................................    ......................................... 
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Załącznik nr 2 
 
……………………………. 
Nazwa (firma) 

Miejscowość……………………….., data………………... 
 

Agencja Mienia Wojskowego 

ul. Nowowiejska 26 A 

00-911 Warszawa 

fax: 22/ 314 99 00 

 

POWIADOMIENIE O ODBIORZE ODPADÓW 

umowa nr …………..….  

 

Lp. 
Nazwa jednostki 

wojskowej 
Termin 
odbioru 

Imię i nazwisko  Obywatelstwo 

Seria i nr dowodu 
osobistego lub 

paszportu/ 
data ważności 

Nazwa pojazdu/ 
sprzętu 

Marka pojazdu/numer 
rejestracyjny/numer 

identyfikacyjny 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

Osobami upoważnionymi do odbioru mienia i podpisywania dokumentów WZ są osoby wskazane w poz. …………. 
 

 
 

…………………………………………………. 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną  
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)  

do reprezentowania KUPUJĄCEGO 
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji ww. umowy.  

 

 
 
 

………………………………………………..  
Czytelny podpis osoby/osób  

udostępniającej/ych dane osobowe osób fizycznych 
 
 

 

Agencja Mienia Wojskowego informuje, że: 
1. 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 danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119) – Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie (00-911),  

ul. Nowowiejska 26A, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@amw.com.pl, adres do korespondencji: Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie (00-911), ul. Nowowiejska 26A.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach prawa, na potrzeby współpracy handlowej w zakresie rzeczy ruchomych 

koncesjonowanych, w tym przetargów, zawarcia i realizacji umów. 
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych chyba, że ograniczenia w tym względzie wynikają wprost z przepisów prawa.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla współpracy handlowej w zakresie rzeczy ruchomych koncesjonowanych, w tym przeprowadzanych przetargów, zawarcia  

i realizacji umów. Niepodanie danych uniemożliwi ww. współpracę handlową w zakresie rzeczy ruchomych koncesjonowanych.  

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z przeprowadzanymi przetargami, zawartymi i realizowanymi umowami dotyczącymi rzeczy ruchomych koncesjonowanych nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany. 

7. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom jak również do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jedynie jednostkom 
organizacyjnym MON i MSWiA oraz innym organom władzy publicznej, o ile wynika to z obowiązującego prawa, w zakresie współpracy handlowej dotyczącej rzeczy ruchomych 
koncesjonowanych, w tym przeprowadzanych przetargów, zawarcia i realizacji umów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
rozporządzenie. 

 

mailto:iod@amw.com.pl

