Załącznik nr 3

UMOWA NR. ………….
Sprzedaży wycofanych z eksploatacji transformatorów olejowych SN/nN 20 szt.

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000073321, NIP 6110202860, REGON 230179216, kapitał zakładowy (wpłacony w
całości): 560.575.920,52 zł, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
która oświadcza, że niniejsza Umowa jest zawierana w zakresie działalności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział Legnica z siedzibą w Legnicy przy ul. Partyzantów 21
zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowana przez:
1. …………………….. – Dyrektor Oddziału Legnica
a:
………………………………………………………
numer identyfikacji podatkowej ……………………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
zwanym dalej Kupującym.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje wycofane z eksploatacji
transformatory olejowe SN/nN szt. 20 wraz z olejem, o obniżonych parametrach technicznych (dalej
Transformatory, Przedmiot Sprzedaży).
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630
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Numer inwentarzowy
Numer SAT
6300000/03001319/001
163000009461
6300000/00000383/001
163000007530
6300000/00000032/001
163000007371
6300000/00000469/001
163000007596
6300000/00000169/001
163000007429
6300000/03001247/001
163000009401
6300000/01000620/001
163000008184
6300000/03001097/001
163000009292
6300000/02000709/001
163000008787
6300000/00000082/001
163000007388
6300000/00000036/001
163000007366
6300000/01000714/001
163000008197
6300000/01000733/001
163000008213
6300000/00000364/001
163000007513
6300000/03001426/001
163000009555
6300000/00000049/001
163000007380
6300000/03001620/001
163000009718
6300000/00000237/001
163000007442
6300000/02000666/001
163000008755
6300000/02000873/001
163000008928

Typ

Moc

Numer fabryczny

Rok budowy

TOHb

63

861337

1986

TOHb

63

820814

1982

T3ZONg

100

217269

1969

TAOb

100

842137

1984

TONc

75

703549

1971

TAOfh

400

268525

1984

TONb

75

211244

1967

TAOb

400

153143

1977

TOHb

100

803507

1980

TONc

75

713083

1971

T3ZONe

30

693745

1969

TOHb

40

753765

1975

TOHb

40

753760

1975

TAOb

100

181040

1981

TAOb

160

161014

1978

T3ZONc

50

692147

1969

TAOb

100

158449

1978

TOHb

63

767616

1976

TOHb

63

781240

1979

TOHb

63

882307

1988

Cena Nabycia wraz z
podatkiem od
towarów i usług

Suma
§2
TERMINY
Strony uzgadniają, że termin odbioru Transformatorów opisany w § 1, nastąpi w okresie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a zapłata kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 w terminie określonym w § 6 ust 3.
§3
ODBIORY
1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania umowy jest :
TAURON Dystrybucja Oddział Legnica,
osoba do kontaktu:
Grzegorz Mikołajczak tel. 888-886-985 mail:grzegorz.mikolajczak@tauron-dystrybucja.pl
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2. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru Transformatorów,
w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Sprzedającego będą
uczestniczyć w procedurze przekazania Transformatorów.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania
swoich uwag Kupującemu.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Kupującego Transformatorów jest protokół odbioru /
przekazania podpisany przez obie strony.
5. Przekazanie Transformatorów będzie realizowane w uzgodnionych ze Sprzedającym terminach z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem., z zastrzeżeniem treści § 4 ust.3 zd.1.
§4
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Transformatorów i nie wnosi uwag.
2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu
technicznego, właściwości oraz wszystkich pozostałych parametrów technicznych transformatorów.
3. Przedmiot Sprzedaży określony w §1 pozostanie w posiadaniu Sprzedającego do czasu uznania na
rachunku bankowego Sprzedającego kwoty wynagrodzenia, określonej w niniejszej umowie w § 6 ust 1.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Transformatorów do momentu uiszczenia pełnej kwoty
wynagrodzenia przez Kupującego.
4. Przygotowanie załadunku, załadunek i transport odbędzie się na koszt, ryzyko i staraniem Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że Transformatory nie
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

zostaną

ponownie

zabudowane

na

sieci

6. Sprzedający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym do
udostępnienia Kupującemu wszelkich posiadanych danych, niezbędnych do jego wykonania.
7. Sprzedający i Kupujący podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim
związku z umową, w drodze bezpośrednich negocjacji.
8. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Sprzedający i Kupujący nie są w stanie
polubownie rozstrzygnąć sporu, to spór będzie rozpatrywany przez Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
9. Kupujący na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym przedmiotem
umowy nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego:
- zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami
Sprzedającego,
- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do
Sprzedającego.
10. W razie naruszenia przez Kupującego postanowienia wynikającego z § 4 ust. 9 niniejszej umowy
Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i
naliczenia kar umownych zgodnie z §7 niniejszej Umowy oraz prawo do wykluczenia Kupującego z
przetargów przeprowadzanych w przyszłości.
11. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
§5
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI i BHP
1. Transformatory należy odebrać za jednym razem w całości. W sytuacjach uzasadnionych Kupujący
może odstąpić od tej reguły (w uzgodnieniu ze Sprzedającym) pod warunkiem, że nie będzie to
stwarzało zagrożenia podczas załadunku i transportu transformatorów. Istotnym elementem przy
planowaniu transportu Transformatorów jest niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska olejem
elektroizolacyjnym na etapie przygotowania do transportu oraz podczas jego trwania.
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2. Kupujący zapewni wszelkie niezbędne środki celem zapewnienia bezpiecznego załadunku,
ustabilizowania transformatorów na środku transportu i przetransportowania transformatorów i jego
elementów.
3. W sytuacji nie spełnienia przez Kupującego warunków weryfikowanych przez Sprzedającego przed
wydaniem transformatorów, o których mowa w ustępie 1 oraz 2, Sprzedającemu przysługuje prawo nie
wydania Przedmiotu Sprzedaży do czasu spełniania odpowiednich warunków.

§6
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają cenę sprzedaży Transformatorów:
Netto …………………… ( słownie: ………………………….)
Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości:
……………………….. (słownie: ………………………………………………… )
cena sprzedaży brutto: ………………… (słownie: ……………………………)
2. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Kupującego przedmiotu
umowy.
3. Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego po podpisaniu umowy.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę nabycia, przelewem bankowym, w terminie 5 dni od dnia
wystawienia faktury na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedającego:
TAURON Dystrybucja S.A. Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa,
numer konta: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894
Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Sprzedaży nastąpi w momencie zaksięgowania wpłaty na
rachunku bankowym Sprzedającego.
4. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
5. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
§7
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:


w wysokości 0,2 % wartości ceny sprzedaży brutto za każdy dzień opóźnienia odbioru sprzedanych
Transformatorów, zgodnie z terminem określonym na zasadzie § 3 ust.5 Umowy ;



w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto w przypadku naruszenia obowiązku, o którym
mowa w § 4 ust. 9 Umowy, również w razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z tej
przyczyny.

2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem do
wysokości 100% wartości wyrządzonej szkody.
3. Jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody poniesionej przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Kupującego z tytułu kar umownych, ograniczona jest do
kwoty 100% ceny określonej w § 6 ust 1 Umowy.
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§8
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją
niniejszej umowy.
§9
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Ze strony Sprzedającego osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie umowy są
- Tadeusz Prażanowski tel: 667-696-905 e-mail: tadeuszprazanowski@tauron-dystrybucja.pl
- Grzegorz Mikołajczak

tel: 888-886-985 e-mail: grzegorz.mikolajczak@tauron-dystrybucja.pl

Ze strony Kupującego osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy są:
- .........................

tel: ................ e-mail: .......................
§ 10
SIŁA WYŻSZA

1. Strony ustalają brak odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu umowy w przypadku działania siły
wyższej.
2. Przez Siłę Wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.
3. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a)

klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

b)

akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.;

c)

działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne wydarzenia zagrażające porządkowi
publicznemu;

d)

strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.

4. Wykazanie działania Siły Wyższej, która spowodowała opóźnienia leży po stronie Kupującego.
Sprzedający może wystąpić o uzupełnienie dokumentów potwierdzających działanie Siły Wyższej w
przypadku przekazania przez Kupującego dokumentów, które według Sprzedającego w sposób
niewystarczający potwierdzają działanie Siły Wyższej.
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§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w
niniejszej umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze stron, doręczenie staje się
skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze stron na ostatni znany jej adres strony, która uchybiła
obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, za wyjątkiem zmian danych teleadresowych stron, w
tym danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby
Oddziału Sprzedającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

.....................................................................
podpis i pieczęć Sprzedając

.....................................................................
podpis i pieczęć Kupującego
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