
WZÓR    
 

 

                            

UMOWA nr …./DODP/K/20…/MON/MSWiA
1) 

zawarta w Warszawie, dnia ……………………… 

pomiędzy:  

AGENCJĄ MIENIA WOJSKOWEGO  

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

NIP: 526-10-38-122   

REGON: 011263946 

koncesja MSWiA: B - 046/2003   

reprezentowaną przez:  

…………………………………..  

…………………………………..  

zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM  

a: ………………………………….. 

 ………………………………….. 

Prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………  

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

Zarejestrowanym (-ą) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:…..……..…..  

z siedzibą: ……………………….  

REGON: ………………………… 

NIP: ………………………………   

koncesja MSWiA/MSW: ……….  

reprezentowanym(-ą) przez:   

….…………………………………..  

………...……..……………………..  

Zwanym (-ą) dalej KUPUJĄCYM   

o następującej treści:   

§ 1 

SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa następujące rzeczy ruchome stanowiące odpady: 

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

2) ……………………………………….…………………………………. 

zwane dalej odpadami. 

§ 2 

1.  Cenę nabycia odpadów strony ustalają na:  
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1) .............zł netto za kg/Mg/pakiet* - co stanowi ……… zł netto, plus … % podatku VAT - co 

stanowi ……… zł brutto; 

                                                                          

2) .............zł netto za kg/Mg/pakiet* - co stanowi ……… zł netto, plus … % podatku VAT - co 

stanowi ……… zł brutto. 

 

(opcja gdy podatek VAT rozlicza nabywca)↓ 

1)….......................... zł netto za kg/Mg/pakiet* - co stanowi …….….. zł netto (podatek VAT 

rozlicza nabywca); 

                                                

2) ............................. zł netto za kg/Mg/pakiet* - co stanowi …….….. zł netto (podatek VAT 

rozlicza nabywca). 

*- niepotrzebne usunąć                                             

2.  Ogólna wartość umowy neto/brutto* wynosi ……………… zł (słownie: ……….……………..…). 

*- niepotrzebne usunąć                                             

3.  KUPUJĄCY oświadcza, że  

- jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), niezarejestrowanym jako podatnik 

VAT czynny*, 

-  jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zarejestrowanym jako podatnik VAT 

czynny*. 

  * - niepotrzebne usunąć 

4.  KUPUJĄCY zobowiązuje się uiścić SPRZEDAWCY należność , o której mowa ust. 2,  w terminie 

do dnia ……………., przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO: 

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

5.  W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, 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 2017 r. poz. 459), za okres od dnia następującego po 

dniu, o którym mowa w ust. 4, do dnia zapłaty. 

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

7.  Po otrzymaniu zapłaty SPR ZED AJĄC Y wystawi KUPUJ ĄC E MU  fakturę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

8.  Warunkiem realizacji odbioru jest dokonanie zapłaty za zakupione odpady, co najmniej 5 dni 

przed planowanym terminem ich odbioru. 

9.  (obowiązuje w przypadku sprzedaży odpadów niepakietyzowanych) 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. 

10.  (obowiązuje w przypadku sprzedaży pakietów odpadów) W przypadku ewentualnych braków 

ilościowych oraz dla rozliczeń finansowych poszczególnych rodzajów odpadów w pakiecie, 

rozliczenie wartościowe prowadzone będzie wg współczynnika wyceny 1 Mg określonego wg 

wzoru: W=C*p, gdzie W - wartość 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów, C - cena brutto za 

pakiet, p - współczynnik przeliczeniowy wynoszący: ……………………. 
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§ 3 

1. KUPUJĄCY dokona odbioru odpadów wymienionych w § 1 we własnym zakresie i na swój koszt, 

w terminie do: ...............................  

2. Odpady będą odbierane przez KUPUJĄCEGO ze wskazanych przez SPRZEDAJĄCEGO 

jednostek wojskowych (punktów odbioru), w obecności upoważnionego przedstawiciela 

SPRZEDAJĄCEGO, tj.: …………………………….. 

3. KUPUJĄCY zobowiązany jest do powiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o terminie odbioru 

odpadów, co najmniej 7 dni przed ich planowanym odbiorem. 

4. Na KUPUJĄCYM spoczywa obowiązek odbioru, załadunku i transportu odpadów oraz 

poniesienie kosztów z tym związanych. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 4 powinny odbywać się zgodnie z postanowieniami prawa 

polskiego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z 

późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 

672), ustawy z dnia 22 czerwca 2001 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 2017 r. poz. 290) oraz 

obowiązujących rozporządzeń odpowiednich ministrów. 

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

7. Podstawą przekazania odpadów KUPUJĄCEMU jest dowód wydania „WZ”, sporządzony przez 

SPRZEDAJĄCEGO. 

8. KUPUJĄCY z chwilą dokonania płatności za odpady nabywa do nich prawo własności. 

9. Z chwilą podpisania przez KUPUJĄCEGO dowodu wydania „WZ” KUPUJĄCY ponosi całkowitą 

odpowiedzialność i ryzyko za gospodarowanie odpadami.  

10. Każdorazowy odbiór odpadów musi być potwierdzony podpisaniem przez KUPUJĄCEGO „Karty 

Przekazania Odpadów”, sporządzonej zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Jeden 

egzemplarz „Karty Przekazania Odpadów” otrzymuje SPRZEDAJĄCY. 

§ 4 

1. KUPUJĄCY oświadcza, że dokonał oględzin odpadów wymienionych w §1, zapoznał się z ich 

składem, stanem, parametrami, sposobem magazynowania oraz możliwościami załadunkowymi  

i nabywa je w stanie w jakim się znajdują oraz zrzeka się na przyszłość wszelkich roszczeń  

w stosunku do SPRZEDAJĄCEGO z tytułu jakości, stopnia zanieczyszczenia i składu odpadów. 

2. KUPUJĄCY po przejęciu odpadów w pełni odpowiada za stosowanie się do uregulowań prawnych 

w zakresie dotyczącym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujących na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

SPRZEDAJĄCEGO, za wyjątkiem zlecenia usługi transportu. 

§ 5 

1. W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO terminu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

SPRZEDAJĄCY może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto nieodebranych 

odpadów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, jednak nie więcej niż 15  % wartości netto 

nieodebranych odpadów. 

2. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO odpadów określonych w § 1 w terminie powyżej 

30 dni od daty odbioru wskazanej w § 3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może  bez dodatkowego 
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wezwania odstąpić od niezrealizowanej części umowy i naliczyć karę umowną  

w wysokości 20 % wartości netto nieodebranych w terminie odpadów. 

3. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY obciąży KUPUJĄCEGO karą umowną w wysokości 20% 

wartości netto nierealizowanej części umowy. 

4. Opóźnienie w płatności za odpady określone w § 1 więcej niż 14 dni może skutkować pisemnym 

odstąpieniem SPRZEDAJĄCEGO od realizacji umowy w tym zakresie i tym samym upoważnić 

go do swobodnego dysponowania nimi oraz do obciążenia KUPUJĄCEGO karą umowną  

w wysokości 10 % wartości netto nierealizowanej części umowy. 

5. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych oraz 

naliczonych odsetek ustawowych wymienionych w § 2 ust. 15 z wpłaconej przez KUPUJĄCEGO 

kwoty na poczet nierealizowanej części umowy. 

6. SPRZEDAJĄCY zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 

§ 6 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 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 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 

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

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym . 

3. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

SPRZEDAJĄCEGO. 

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

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

                    KUPUJĄCY                                                                             SPRZEDAJĄCY  

 

                 ……………………                                                                 …………………… 

 

                 ……………………                                                                  …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)

 – Tekst zaznaczony kursywą jest tekstem opcjonalnym  


