
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 KS/S/1/2013 

Umowa – wzór   

Zawarta w Katowicach w dniu ……………………… 2013 roku pomiędzy 

 

Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-040),                   

przy ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS: 357114,             

o kapitale zakładowym w wysokości PLN 59.704.500,00, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 9542699716, REGON: 241592956, reprezentowaną przez: 

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

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

zwaną w treści umowy „Sprzedającym” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

zwaną w treści umowy „Kupującym” 

 

zwanymi łącznie „Stronami”  

 

na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty Kupującego, w trybie obwieszczenia 

Informacji o zamiarze sprzedaży składników majątku nr sprawy KS/S/1/2013 zgodnie 

z Regulaminem gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie 

Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawiera się umowę następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż zużytych stalowych zestawów kołowych w ilości …….… 

(słownie:…………………) sztuk zgodna z Informacją o oferowanych do sprzedaży składnikach 

majątku oraz załącznikami (Załącznik nr I do Umowy) a także złożoną przez Kupującego ofertą 

(Załącznik nr II do Umowy).  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad 

prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą 

się żadne postępowania. Przedmiot umowy określony w ust. 1 nie stanowi również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

3. Na mocy art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu 

rękojmi. 

4. Kupujący oświadcza, iż jest mu znany stan techniczny oraz parametry przedmiotu umowy i nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.  



 

5. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy niezwłocznie po dokonaniu zapłaty całości 

ceny, jednak nie później niż 5 (pięć dni) od daty zaksięgowania łącznej kwoty sprzedaży na 

rachunku bankowym Sprzedającego wskazanym na fakturze VAT. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 5, Sprzedający obciąży 

Kupującego kosztami przechowania przedmiotu umowy w wysokości 100 zł netto za każdy dzień 

przechowania.  

7. Wszystkie koszty związane z załadunkiem, transportem oraz odbiorem przedmiotu umowy ponosi 

Kupujący.  

 

§ 2. 

1. Wartość umowy Strony określają na kwotę ………… zł brutto, słownie: ………………………, 

wartość netto ……………, podatek VAT ……… o wartości ………….. 

2. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

wystawienia. Faktura powinna być wystawiona na …………………………….. 

 

§ 3. 

1. Wszelkie informacje w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej uzyskane w związku 

z zawarciem niniejszej umowy a dotyczące jej realizacji lub Stron umowy mogą być wykorzystane 

przez Strony jedynie i wyłącznie dla celów Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane 

lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla 

innych celów niż cele zgodne z Umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Zakaz nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej 

jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, 

pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

3. Strony zobowiązują się podjąć działania niezbędne dla zapewnienia ochrony informacji, o których 

mowa w ust. 1 oraz oświadczają, że dysponują odpowiednimi procedurami i środkami 

technicznymi dla zapewnienia takiej ochrony, w szczególności zobowiązuje się do dołożenia 

wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez Strony do 

odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji 

przed dostępem podmiotów trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi. 

4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, obowiązują Strony również po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 

5. Strona, która poniosła szkodę na skutek naruszenia przez drugą stronę klauzuli poufności, 

określonej w niniejszym paragrafie, jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 4. 

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

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Kupujący nie może bez wyraźnej uprzedniej zgody Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności dokonać przelewu praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy.  

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

zażegnać na drodze polubownej. W przeciwnym wypadku spory zostaną oddane pod 

rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Sprzedającego Sądowi Powszechnemu. 

 

§ 5. 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony Sprzedającego 

wyznaczony jest: …………………………………, nr tel. ……………………………. E-mail: …………. 

2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony Kupującego 

wyznaczony jest: …………………………………, nr tel. ……………………………. E-mail: …………. 



 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej                   

ze Stron.  

4. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki: 
1) Załącznik Nr I – Informacja o zamiarze sprzedaży składników majątku,  
2) Załącznik Nr II – Oferta, 

 
 
 

 
 

SPRZEDAJĄCY:                                                      KUPUJĄCY: 

 


