UMOWA Nr DPA.2113.2.2022
Zawarta w dniu ………………………… roku w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, ul. Ziołowa 45-47, 40 – 635 Katowice.
KRS: 0000064696,
NIP: 954-22-69-625,
BDO:
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
Głównego Specjalistę ds. Administracji i Promocji –
Jolantę Wołkowicz
po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1, pkt. 3) i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (DZ. U. z 2009r.; nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dokonanej przez:
Głównego Księgowego
–
mgr Robert Duda
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………
KRS: ………………………………,
NIP: ………………………………,
BDO: ………………………………,
zwanym dalej „Kupującym”
§1
1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać a Kupujący zobowiązuje się Kupić od Sprzedającego zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny o kodach 16 02 13*, 16 02 14 określony w załączniku nr 1 do Umowy (dalej:
surowce).
2. Ilość surowców wskazana w załączniku nr 1 jest szacunkowa i w trakcie obowiązywania Umowy może ulec
zmianie, to jest może być mniejsza lub większa od ilości wskazanej w załączniku nr 1.
3. Kupujący akceptuje możliwość zmiany ilości surowców podlegających sprzedaży w stosunku do ilości
wskazanej w pkt. 1 i zrzeka się wszelkich roszczeń z tym związanych.
§2
1. Kupujący zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć do miejsca
wskazanego przez Sprzedającego oznaczone, trwale zamknięte pojemniki przeznaczone do selektywnego
zbierania surowców.
2. Kupujący będzie odbierał surowce we własnym zakresie, własnym transportem i na własny koszt.
3. Na Kupującym ciąży obowiązek zważenia, załadunku i transportu surowców oraz, jeżeli jest to konieczne,
zabezpieczenia ppoż. i bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kupujący zobowiązany jest w chwili odbioru surowców dokonać ich ważenia na wadze z aktualnym
świadectwem legalizacji, w obecności przedstawiciela Sprzedającego.
5. Na kupującym ciąży obowiązek posiadania wagi z aktualnym świadectwem legalizacji.
6. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności koszty przyjazdu do miejsca odbioru
surowców, załadunku, określenia ilości, opakowania, odebrania surowców i transportu obciążają Kupującego.
7. Z chwilą odbioru surowców na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z surowcami oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, a także odpowiedzialność i ryzyko związane
z gospodarowaniem odpadami.
8. Odbioru surowców mogą dokonywać jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez
Kupującego.
9. Kupujący zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przewożone surowce.
10. Kupujący zobowiązuje się dbać o porządek w miejscu odbioru surowców. Po każdym zakończonym odbiorze
odpadów Kupujący uporządkuje miejsce odbioru w stopniu wymaganym przez Sprzedającego.
§3
1. Kupujący będzie odbierał surowce sukcesywnie, zgodnie ze zgłoszeniami Sprzedającego, z miejsc przez niego
wskazanych, w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia o
zgłoszenia.
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2. Zgłoszenia będą dokonywane drogą elektroniczną na adres:……………………………….
3. Faktyczna ilość odbieranych przez Kupującego surowców zostanie określona każdorazowo w sporządzanej
przez Sprzedającego Karcie Przekazania Odpadów.
§4
Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody
Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej.
§5
1. Sprzedający nie udziela gwarancji jakości na sprzedane surowce.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady surowców.
§6
1. Kupujący ustala osobę do bezpośredniego kontaktu:
……………………………………………. działającej w imieniu i na rachunek Kupującego.
2. Sprzedający ustala osobę do bezpośredniego kontaktu:
……………………………………………….. działającej w imieniu i na rachunek Sprzedającego.
§7
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują się działać
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
§8
1. Strony ustalają, że:
Cena netto za 1 kg surowców
(kod odpadu: 16 02 13*, 16 02 14)
wynosi ………...zł,
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę z tytułu sprzedaży surowców stanowiącą iloczyn ceny
za 1 kg danego surowca oraz wagi surowca ustalonej na podstawie Karty Przekazania Odpadu.
3. Cena płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia odbioru
każdej partii surowców.
4. Zapłata ceny nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy
Sprzedającego.
§9
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
a) w wysokości 3500 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z
przyczyn leżących po stronie Kupującego;
b) w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze surowców,
c) w wysokości 350 zł za każdy inny niż wskazany powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
naliczonych kar umownych.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, to jest: od dnia …………........ r. do ……………….r.
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Katowicach.

1.

§ 12
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Kupującego wskazanych w niniejszej umowie
oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu jest Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Administrator),
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - iod@gcm.pl
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dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do czasu wydania zgody
na brakowanie dokumentacji przez Archiwum Państwowe,
f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
i) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
 żądania usunięcia jej danych osobowych;
 przenoszenia danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
c)

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Kupującego a 1 egzemplarz dla
Sprzedającego.
Kupujący

Sprzedający

………………………………

………………………………
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