
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

złomu stalowego  

nr PRL-250/05/2019 

1. Opis przedmiotu sprzedaży 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż złomu wyszczególnionego w poniższej tabeli: 

Poz. Nazwa J.m. Waga 
Cena jedn. 

wywo-ławcza 

Cena 
wywoławcza dla 

zdania 

(k.4 x k.5 ) 

1 2 3 4 5 6 

a 
złom stalowy klasy W5 w postaci obręczy, osi, kół 
zębatych, łożyska 

t 5,00 800,00 4 000,00 

b 

złom stalowy klasy N10 w postaci szafek BHP, 
grzejników, elementów krzeseł, kuchenki, 
zderzaków, amortyzatorów, osłon przekładni 
zębatej, podstaw pantografów 

t 1,45 570,00 826,50 

c 
złom stalowy klasy N7 w postaci sprężarki, 
pantografów 

t 0,65 710,00 461,50 

c złom zmieszany w postaci ślizgów, klimatyzatora t 0,70 500,00 350,00 

d złom akumulatorowy kg 50 1,00 50,00 

razem 5 688,00 

 

2. Cena i zasadnicze warunki konkursu ofert 

1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W związku z tym oferta powinna 

zawierać ogólną kwotę netto oferowaną za cały złom.  

2. Cena oferty nie może być niższa niż 5.688,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

osiem złotych 00/100). 

3. Jedynym kryterium ofert jest cena netto. Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę netto za zakup 

złomu, uzyska prawo zakupu przedmiotu sprzedaży. 

4. Sprzedaż złomu wymienionego na wstępie w tab. 1 będzie kwalifikowana jako sprzedaż złomu  

w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT,  w związku z czym podatnikiem podatku  

od towarów i usług z tytułu sprzedaży będzie Kupujący. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

6. Zmiana albo wycofanie oferty Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest skuteczne. 

7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie spełni warunków postawionych w Ogólnych wymogach dla 

składających oferty na kupno złomu w ”Przewozach Regionalnych” sp. z o. o. Oddział Dolnośląski 

we Wrocławiu, podanych w Załączniku nr 1. 

8. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).  

9. Oferta powinna być zgodna z formularzem oferty, którego wzór podano w Załączniku nr 2. Do oferty 

należy dołączyć następujące załączniki: 

a.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
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ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

b. zezwolenie właściwego organu (wojewoda lub starosta) na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami, tj. decyzję na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie zgodnie z Ustawą 

 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 ze zm.). Kod i rodzaj odpadu ujęty  

w takim zezwoleniu powinien odpowiadać kodowi i rodzajowi  odpadu będącego  przedmiotem 

sprzedaży. Sprzedawanym wrakom odpowiada kod odpadu 16 01 17 lub 16 01 18 lub 16 01 22 

lub 16 01 99. W przypadku korzystania z zasobów firm zewnętrznych Oferent zobowiązany jest 

do przedłożenia w oryginale pisemnego zobowiązania firmy zewnętrznej do udostępnienia 

tychże zasobów. 

c. dowód wniesienia wadium. 

10. Oferta powinna być zgodna z formularzem oferty. W przypadku dołączenia do oferty kopii 

dokumentu, z zastrzeżeniem oświadczenia w zakresie korzystania z zasobów firm zewnętrznych  

(w oryginale), powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta 

lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Każda zapisana strona kopii 

dokumentu winna być podpisana w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – ręczny podpis 

i pieczątka imienna osoby uprawnionej. 

11. Wymagany termin na podpisanie umowy: do 10 dni od otrzymania przez Oferenta zawiadomienia  

o wyniku rozstrzygnięcia konkursu i wezwania do podpisania umowy. 

12. Pozostałe warunki dla składających oferty podano w Ogólnych wymogach składających oferty na 

kupno złomu stanowiących  załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem  

„Nie otwierać przed 20.08.2019 .r godz. 12:00 – Konkurs ofert na sprzedaż złomu PRL-250/05/2019” 

do siedziby Sprzedającego – pok. 204 Sekretariat w terminie do dnia 20.08.2019 r. godz. 11:30. Na 

kopercie winna być nazwa i adres Oferenta. Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez 

otwierania. 

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sprzedającego, 

w pokoju nr 218 ul. St. Małachowskiego 9, Dział Logistyki. 

 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Kupującymi: 

w zakresie procedury – Monika Czubaszewska – tel. 782 452 349 

w zakresie przedmiotu sprzedaży – Aleksandra Narowska  - tel. 782 541 693. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu  bez podania przyczyn 

 

5.     Przetwarzanie danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 131ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zamawiający, tj. Przewozy Regionalne Sp. o.o. 

z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Kolejowa 1; 

                                                 
1
 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: 

Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, 
członków zarządu. 
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2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do 
inspektora ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-
osobowych/; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; 

4) odbiorcami danych osobowych Pana/Pani będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz 
przepisy wewnętrzne Zamawiającego;   

5) dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia,  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp/przepisach wewnętrznych 
Zamawiającego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp/przepisów wewnętrznych 
Zamawiającego;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pan/Pani: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani; 
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani2; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO3;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Panu/Pani: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

Wykaz załączników załączonych do niniejszego ogłoszenia: 

1. Ogólne wymogi dla składających oferty na kupno złomu w ”Przewozach Regionalnych” 

sp. z o. o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. 

2. Formularz „Oferta” 

3. Projekt umowy  

 

 

Wrocław, dnia 11.07.2019 r.               

 

 

 

                                                 
2
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp/przepisami wewnętrznymi Spółki oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
3
 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
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Załącznik nr 1 

 

OGÓLNE WYMOGI DLA SKŁADAJĄCYCH  OFERTY NA KUPNO ZŁOMU 

   w ”Przewozach Regionalnych” sp. z o. o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 

 

1. UCZESTNICY KONKURSU OFERT 
1.1. W pisemnym konkursie ofert na sprzedaż złomu mogą uczestniczyć, z zastrzeżeniem w pkt.1.2. 

zagraniczne i krajowe osoby fizyczne lub prawne, zwane dalej „Oferentami”. 
1.2. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć: 

 Osoby fizyczne lub prawne, które w ciągu ostatnich trzech lat, co wynika z posiadanej przez 
Oddziały spółki ”Przewozy Regionalne” dokumentacji, nienależycie wywiązywali się  
z zawartych umów, 

 osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby obecne w czasie jej prac, 

 Oferenci, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do udziału w konkursie. 
 
2.  WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT 
2.1  Do udziału w konkursie może być dopuszczony wyłącznie Oferent, który złoży lub prześle pisemną 

ofertę w miejscu i terminie składania ofert podanym w Ogłoszeniu, po wcześniejszym dokonaniu 
wpłaty wadium.  

2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, czytelnie pismem 
odręcznym, komputerowo lub maszynowo.  

2.3. Zmiana albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest skuteczne. 
2.4. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub upoważnionego jego przedstawiciela. Upoważnienie do 

podpisania oferty w oryginale lub kopii uwierzytelnionej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta, 
winno być dołączone do oferty. 

2.5 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) 

a. Wadium może być wniesione tylko w pieniądzu / przelewem na rachunek Sprzedającego: 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 

Santander Bank Polska S.A. 
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław 

numer konta: 57 1090 1375 0000 0001 3348 0632 

z dopiskiem: „wadium dla PR Wrocław – złomu nr PRL-250/05/2019” 

b. Wadium obejmuje okres związania ofertą to jest okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu 
składania ofert, 

c. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz  Sprzedającego  w przypadku, gdy  
nie przystąpi do podpisania umowy w sprawie sprzedaży złomu w terminie i na zasadach 
określonych w ofercie lub w przypadku, gdy zawarcie tej umowy będzie niemożliwe z innych 
przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

d. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał konkurs ofert zostanie zwrócone po podpisaniu 
umowy.  

e. Wadia pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone poprzez wpłaty przelewem na 
rachunki Oferentów podane w ofertach, jeżeli: 

o Oferta złożona przez Oferenta nie została wybrana jako najkorzystniejsza; 
o Oferent został wykluczony z postępowania lub jego oferta została uznana za nieważną;  
o upłynął termin związania ofertą; 
o zawarto umowę w sprawie sprzedaży złomu; 
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o Sprzedający unieważnił pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu. 
 
2.6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

b) Decyzję właściwego urzędu zezwalającą na zbieranie i transport odpadów metalowych (złomu) oraz 
decyzję na transport, składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych  
jeżeli sprzedawany złom takie zawiera (np. elektrolit, azbest, itp.) – zgodnie z Ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz Rozporządzeniem  
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014r.,  
poz. 1923). Kody odpadów odpowiadające sprzedawanemu złomowi to: 16 01 17  
lub 16 01 18 lub 16 01 22 lub 16 01 99. 

c) dowód wniesienia wadium. 
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Załącznik nr 2 

O F E R T A 

Oferent: 
…………………………….……………….………………………………………….…………………………………………………………….…………… 

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

Nr NIP ……..………………………………………..……….…             nr REGON ……..………………………………...………… 

nr KRS …………….………………………………………………..……  

PESEL (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ……..….................................………… 

miejsce rejestracji: …………………………………………………….………………………………………………..…………………………..… 

kapitał zakładowy: …………………………………………………………..…… 

Tel……………………………….………………. Fax.:………………………………………………..e-mail:…………………..……………….…….. 

 

Stosownie do ogłoszonego konkursu ofert w postępowaniu nr PRL-250/05/2019 na sprzedaż złomu, 
składamy ofertę zakupu nw. pozycji asortymentowej: 

 

Poz. Nazwa J.m. Waga 
Cena jedn. 

[zł] 
Cena  

(k.4 x k.5 ) [zł] 

1 2 3 4 5 6 

1 
złom stalowy klasy W5 w postaci obręczy, osi, kół 
zębatych, łożyska t 5,00   

2 

złom stalowy klasy N10 w postaci szafek BHP, 
grzejników, elementów krzeseł, kuchenki, 
zderzaków, amortyzatorów, osłon przekładni 
zębatej, podstaw pantografów 

t 1,45   

3 
złom stalowy klasy N7 w postaci sprężarki, 
pantografów kg 650   

4 złom zmieszany w postaci ślizgów, klimatyzatora kg 700   

5 złom akumulatorowy kg 50   

razem  

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogólnymi wymogami dla składających oferty na kupno złomu oraz 

projektem umowy stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 3 do Ogłoszenia i akceptujemy je bez 
zastrzeżeń. 

2. Zobowiązujemy się podpisać umowę na sprzedaż złomu wyszczególnionego powyżej  
w terminie do dziesięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu  
i wezwania do podpisania umowy. 
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3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania 
ofert. 

4. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium na konto nr 57 1090 1375 0000 0001 3348 0632 

5. W załączeniu przedkładamy wymagane dokumenty: 

 

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

 

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

                   (miejscowość, data)                                                                                                                               (podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

U M O W A 
 

nr ...................................................... 
 
 

Zawarta w dniu  ……………………………… we Wrocławiu pomiędzy: 
 
”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 1, kod pocztowy  
01-217, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521 w Sądzie  
Rejonowym dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon  
017319719, NIP 526-25-57-278, kapitał zakładowy w wysokości 1 540 606 500,00 zł,  
działająca przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,  
kod pocztowy 50-084 Wrocław, ul. Stanisława Małachowskiego 9, zwana dalej Sprzedającym, 
reprezentowana przez działających na podstawie pełnomocnictwa: 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

a 

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

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

………………………………………………………………………………………………………,  zwanego dalej Kupującym,  
w imieniu którego występują: 

 
1. ……………………………………………..……………………… 

 
2. ………………………………………………..……………………     

 
 

§ 1. 

Przedmiot  i wartość umowy 

1. Na podstawie przeprowadzonego w dniu ………..……… konkursu ofert Sprzedający zobowiązuje się 
sprzedać, a Kupujący nabyć następujący asortyment złomu: 

a. 5,00 ton złomu stalowego kl. W5 w postaci złomu z obręczy, osi, kół zębatych, łożyska; 

b. 1,45 ton złomu stalowego klasy N10 w postaci szafek BHP, grzejników, elementów krzeseł, 
kuchenki, zderzaków, amortyzatorów, osłon przekładni zębatej, podstaw pantografów; 

c. 650 kilogramów złomu stalowego klasy N7 w postaci sprężarki, pantografów; 

d. 700 kilogramów złomu zmieszanego w postaci ślizgów, klimatyzatora 

e. 50 kilogramów złomu akumulatorowego  

2. Kupujący zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zakupiony złom w wysokości ………………………, 
zgodnie ze złożoną Ofertą, na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………… w 
terminie  
do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Na otrzymaną zaliczkę Sprzedający wystawi fakturę VAT.  

3. Kupujący odbiera złom po dokonaniu przedpłaty. 
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4. Ostateczne rozliczenie sprzedanego złomu nastąpi na podstawie masy stwierdzonej w Protokole 
przekazania, ustalonej przez ważenie na legalizowanej wadze. Cena końcowa całkowicie rozliczająca 
sprzedaż będzie wynikała z masy rzeczywistej (zważonej) przemnożonej przez deklarowaną w ofercie 
cenę jednostkową. Protokół przekazania będzie podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej. 

5. Jeśli wartość odebranego złomu będzie wyższa niż wartość dokonanej wpłaty to Sprzedający wystawi 
fakturę VAT na różnicę pomiędzy kwotą dokonanej wpłaty a faktyczną wartością złomu, wynikającą z 
iloczynu ceny netto za 1 tonę i faktycznej ilości ton (zgodnie z dokumentami wagowymi), a zapłata 
nastąpi w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury VAT końcowej, na rachunek bankowy Sprzedającego. 
Jeżeli wartość sprzedanego złomu będzie niższa niż kwota dokonanej wpłaty, Sprzedający wystawi 
fakturę VAT końcową oraz dokona zwrotu różnicy pomiędzy kwotą dokonanej przedpłaty a faktyczną 
wartością złomu, wynikającą z iloczynu ceny netto za 1 tonę i faktycznej ilości ton (zgodnie z 
dokumentami wagowymi), w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury końcowej. 

6. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia podatku od towarów i usług (podatku VAT) z tytułu sprzedaży 
złomu, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT. 

 

§ 2. 

Sposób realizacji sprzedaży 

1. Kupujący po zapłaceniu ceny określonej § 1 ust. 2 uzgodni ze Sprzedającym dokładny termin odbioru. 

2. Po ustaleniu terminu odbioru złom będzie wydany Kupującemu z Magazynu Oddziałowego  
we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej 26. 

3. Ilość złomu podana w § 1 ust. 1 jest wielkością szacunkową. Dla ustalenia masy sprzedawanego złomu  
przyjmuje się ważenie na legalizowanej wadze samochodowej. 

4. Ważenie, załadunek, transport złomu do miejsca przeznaczenia, rozładunek zapewni Kupujący. 
Czynności te wykona na własny koszt i ryzyko. 

5. Przejęcie wydanej partii złomu Kupujący potwierdza w „karcie przekazania odpadu” zgodnie z Ustawą  
o odpadach z dnia 14.12.2012 r.  

§ 3. 

Postanowienia handlowe 

1. W przypadku, nie wywiązania się Kupującego z obowiązku wynikającego z § 1 ust. 2, Sprzedający  
ma prawo odstąpienia od umowy.  

2. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, 
Sprzedającemu będzie przysługiwała kara w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.  
Na poczet kary umownej zostanie zaliczone wadium wpłacone przez Kupującego. 

 

§ 4. 

Postanowienia organizacyjne 

1. Ze strony Sprzedającego osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu umowy jest:  

 w zakresie formalnym: Naczelnik Działu Logistyki Pani Monika Czubaszewska  
tel. 782 452 349; 

 w zakresie przekazania złomu oraz podpisania protokołu – Pani Aleksandra Narowska  
tel. 782 451 693. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Kupującego jest: 
.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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§ 5. 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie  

w celu wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 
u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia 
Wykonawcy wyłącznie w związku i  w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub 
pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres 
mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu 
Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. 
Udostępnienie ma charakter jednorazowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy 
(pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą 
Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie  w związku I w celu wykonywania praw I obowiązków 
Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, 
telefon służbowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z 
realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy. 

4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do 
udostępnienia danych dla realizacji  zawartej Umowy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych 
danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się: 
1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się 

ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na 
Stronach jako administratorach danych osobowych, 

2)  w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony 
danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, 
przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony 
interesów drugiej Strony, 

3) nawzajem informować, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli 
naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może 
skutkować jej odpowiedzialnością. 

7.   Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej: 
1)   na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………. 
2)   na adres e-mail Zamawiającego: monika.czubaszewska@p-r.com.pl 

zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa haseł i przekazane 
drugiej Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail.   

 
§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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3. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy  
nie mogą bez pisemnej zgody ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. być przeniesione na osoby trzecie. 

4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny właściwy według siedziby 
Sprzedającego. 

5. Oferta zakupu złomu złożona przez Kupującego do pisemnego konkursu ofert stanowi integralną cześć 
umowy jako załącznik nr 1. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

                 Sprzedający:                                                                       Kupujący: 
 

 

 

 

 

 


