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UMOWA SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. w Rybniku pomiędzy: 

PGE Ekoserwis S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (50-222), przy pl. Staszica 30, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000879423, NIP 897-10-06-564, BDO 000000725, kapitał zakładowy 

46 875 000,00 złotych opłacony w całości,  którą reprezentują: 

1) ………………………….……………… 

2) …………………………………………. 

zwaną dalej: Sprzedawcą, 

 

a 

 

(…), zamieszkałym w (…) przy ul. (…) nr (…), legitymującym się dowodem osobistym serii (…) nr (…), 

PESEL: (…) 

 [w przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej] 

 (…) z siedzibą w (…), przy ul. (…), zarejestrowaną (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: (…), NIP (…), wysokość kapitału zakładowego (…), którą reprezentują: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………….. 

[w przypadku, gdy kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej] 

 

zwanym dalej: Kupującym, 

łącznie zwani: Stronami lub każda z osobna: Stroną. 
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§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż: (…) (rodzaj/typ/marka/model), rok produkcji (…) nr 

seryjny(…….), zwanego dalej: Przedmiotem Sprzedaży. Przedmiot Sprzedaży został szczegółowo 

opisany w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Kupujący kupuje, a Sprzedawca sprzedaje Przedmiot Sprzedaży, za cenę określoną w §3 ust. 1 

poniżej, na pozostałych warunkach określonych w Umowie. 

3. Przedmiot Sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całej ceny sprzedaży, określonej w § 3 ust. 1.  

§ 2 Oświadczenia Stron 

1. Sprzedawca oświadcza, że: 

a) jest właścicielem Przedmiotu Sprzedaży, 

b) Przedmiot Sprzedaży jest wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, 

c) Przedmiot Sprzedaży nie jest przedmiotem zabezpieczenia ani żadnego innego postępowania, 

w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego, 

d) zbywa Przedmiot Sprzedaży, na rzecz Kupującego, jako podmiotu wyłonionego w toku 

stosownego postępowania, który złożył najkorzystniejsza ofertę. 

2. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu 

Sprzedaży, dokonał jego oględzin i sprawdzenia (w tym oznaczeń numerowych) oraz nie wnosi 

uwag w powyższym zakresie. W szczególności Kupującemu jest wiadome, że Przedmiot Sprzedaży 

posiada wady (uszkodzenia jak niżej (…). 

a) … 

b) … 

c) ... 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona do jednego roku od dnia wydania 

Przedmiotu Sprzedaży. [dotyczy przypadku nabycia Przedmiotu Sprzedaży przez Konsumentów] 

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne 

Przedmiotu sprzedaży [dotyczy przypadku nabycia Przedmiotu Sprzedaży przez Przedsiębiorców] 

4. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Sprzedający oświadcza, że na chwilę 

zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I  

do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 

Kupującego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu. 

5. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Kupujący oświadcza, że na chwilę zawarcia 

Umowy posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Kupujący 

zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Sprzedającego o 

tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 
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§ 3. Cena i warunki płatności 

1. Cena sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży wynosi: (…) zł netto (słownie: (…)) plus podatek VAT, tj. (…) 

zł brutto (słownie: (…)).  

2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedawcę nie później niż 2 dni robocze od daty zawarcia 

niniejszej umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, że zapłata przez Kupującego ceny została dokonana w następującym  

terminie: ………………………………………  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze  

59 1240 3464 1111 0010 5503 7360. 

4. Kupujący zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

a) pełnej i niezwłocznej współpracy ze Sprzedawcą przy analizie ewentualnych obowiązków  

w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z ustawą  

z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 r. poz. 1540) (dalej: Ustawa), które 

mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy, 

b) w przypadku pełnienia roli promotora przez Kupującego w rozumieniu Ustawy, wypełnienia 

obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym  

w uzgodnieniu ze Sprzedawcą, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 

chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby  

ww. obowiązek. 

 

§ 4. Wydanie rzeczy 

1. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu 

przez Kupującego zapłaty całej ceny określonej w § 3 ust. 1. 

2. Wraz z Przedmiotem Sprzedaży Sprzedawca wyda Kupującemu: 

a) …….; 

b) …….; 

c) …….; 

 (niniejszy ustęp zostanie uzupełniony/uszczegółowiony ostatecznie przez zawarciem Umowy w 

zakresie odpowiadającym dla zbywanego pojazdu) 

3. Miejscem wydania Przedmiotu Sprzedaży jest: …………………………………….. .  

(miejsce wydana Przedmiotu Sprzedaży zostanie uzupełnione odpowiednio dla zbywanego pojazdu 

– zakładamy zawarcie odrębnych umów dla poszczególnych przedmiotów z kilku lokalizacji) 

4. Z czynności wydania Przedmiotu Sprzedaży Strony sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy.  

5. Z chwilą wydania Przedmiotu Sprzedaży przechodzą na Kupującego wszelkie ryzyka z nim 

związane, z tym ryzyko pogorszenia lub utraty Przedmiotu Sprzedaży.  

6. Koszt odbioru Przedmiotu Sprzedaży ponosi Kupujący.  

 

§ 5. Odstąpienie od Umowy i kary umowne 

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Sprzedawca 

ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie 15 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 

1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży. 
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2. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

pomniejszoną o karę umowną określoną w § 5 ust. 1 i 2 powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.  

 

1. Za każdy dzień zwłoki  Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zapłaci karę 

umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 

powyżej, aż do dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży albo odstąpienia od Umowy. 

2. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny 

sprzedaży netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego.  

3. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Kary umowne kumulują się z zastrzeżeniem, że nie mogą być większe niż 10% ceny sprzedaży 

netto, określonej w § 3 ust. 1 powyżej. 

5. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 6. Poufność 

1. Strony umowy oświadczają, iż podczas ich współpracy regulowanej tą umową udostępnią sobie 

wzajemnie poufne informacje techniczne, handlowe i inne. 

2. W zakresie zachowania poufności w kwestiach związanych z umową Strony postanawiają,  

co następuje: 

a) każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień umowy oraz informacji 

przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, na nośniku 

elektronicznym lub w innej postaci w związku z umową, a oznaczonych przez Stronę jako 

informacje poufne, łącznie zwanych w dalszej treści niniejszego paragrafu „Informacjami”, 

b) Strony odpowiadają za zachowanie poufności Informacji przez swoich przedstawicieli, 

pracowników oraz osoby współpracujące, 

c) każda ze Stron może ujawnić Informacje za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 

d) informacja nie będzie uważana za poufną i będzie mogła być ujawniana bez ograniczeń, jeżeli: 

 ma charakter publiczny lub stanie się informacją ogólnie dostępną z powodów innych niż 

naruszenie przez Stronę postanowień niniejszego paragrafu, 

 była znana Stronie lub jej podmiotom zależnym z innych źródeł, bez obowiązku 

zachowania jej poufności, lub została wcześniej (przed zawarciem umowy) przekazana 

takiej Stronie przez drugą Stronę bez zastrzeżenia obowiązku zachowania poufności, 

 została otrzymana przez Stronę od strony trzeciej nie zgłaszającej żadnego zobowiązania 

odnośnie poufności i która to strona trzecia nie uzyskała żadnej z takich informacji 

pośrednio lub bezpośrednio od Strony. 

e) Kupujący może korzystać z Informacji otrzymanych od Sprzedającego jedynie w celu 

wykonania przedmiotu umowy, 

f) informacje podlegają ujawnieniu bez zgody drugiej Strony w zakresie, w jakim Strona 

zobowiązana jest do ich ujawnienia przepisami obowiązującego prawa, w szczególności na 

żądanie sądu, prokuratora lub innych uprawnionych organów władzy publicznej wniesione 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również, gdy ujawnienie następuje w postępowaniu 

sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym z udziałem Strony, w zakresie uzasadnionym 

ochroną praw Strony ujawniającej w takim postępowaniu, 
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g) zobowiązanie obu Stron do zachowania poufności Informacji obowiązuje w całym okresie 

realizacji umowy oraz przez okres lat 5 (pięciu) po jej wykonaniu lub przedterminowym 

wygaśnięciu, 

h) wydanie przez Kupującego jakiegokolwiek oświadczenia publicznego dotyczącego faktu 

zawarcia umowy, jej treści lub okoliczności związanych z jej wykonywaniem wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, lecz nie dotyczy to sytuacji, gdzie obowiązek taki 

wynika z przepisów prawa. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, określając jednocześnie rodzaj informacji 

niejawnych, do których ma dostęp oraz ich klauzulę tajności, 

i) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów o ochronie 

danych osobowych, w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest 

zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, 

 

§. 7 Ochrona danych osobowych 

1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie 

przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych 

wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, 

o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), a także inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne 

posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych 

kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie 

polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego 

do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania 

w tajemnicy informacji prawnie chronionych. 

3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych  

do reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji Umowy. 

4. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Kupującego do wykonywania Umowy 

znajduje się na stronie: https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-

przetwarzaniu-danych.html 

5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Sprzedającego do wykonania Umowy 

stanowi Załącznik nr 2/znajduje się ……….  [wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z 

którym zawarto umowę]. [w przypadku, gdy kupującym jest osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą] 

Nie dotyczy [w przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej] 
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6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 

udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje 

własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

Nie dotyczy [w przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej] 

8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania  

i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

9. Kupujący zobowiązany jest na wezwanie Sprzedającego przedstawić potwierdzenie 

wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres 

korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 

osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

10. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 

powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma 

Dane osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi 

określone w obowiązujących przepisach, w RODO i w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781), ponadto Strony uregulują kwestię przepływu 

Danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych 

osobowych do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania 

Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

11. Osoby reprezentujące Kupującego oświadczają, iż podpisując niniejszą Umowę zapoznały  

się z informacjami umieszczonymi pod adresem https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-

danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html, które mają odpowiednie zastosowanie 

 do danych osobowych ich dotyczących, przetwarzanych przez Zamawiającego w związku  

z zawarciem Umowy, z zastrzeżeniem, że źródłem danych osobowych są źródła publicznie 

dostępne (odpowiednio: Rejestr Przedsiębiorców KRS lub CEIDG). Dodatkowo, w zakresie 

danych osobowych wskazanych w komparycji Umowy samodzielnie przez osoby 

reprezentujące Kupującego, Sprzedający informuje, iż podanie tych danych jest warunkiem 

zawarcia niniejszej Umowy. Brak podania takich danych skutkowałby brakiem możliwości 

zawarcia Umowy. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

2. Kupujący oświadcza, że jeśli prowadzi działalność, prowadzi ją w sposób odpowiedzialny,        

w swojej działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących 

przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących 

przestrzegania praw pracowniczych, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, 

przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska.  

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 

Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
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rozumieniu tego kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 

przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej 

staranności.  

4. W przypadku zaistnienia sporów na tle obowiązywania lub wykonania niniejszej Umowy, Strony 

poddają się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca wydania 

Przedmiotu Sprzedaży, określonego w §4 ust. 3 Umowy.  

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 

 Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Sprzedaży  

 

 

 

 

Sprzedawca         Kupujący 
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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

 

 

 

 

 


