
 
 
        Załącznik nr 2 – wzór umowy 
 

UMOWA z dnia ……………..2015 r. 
zawarta pomiędzy: 
SGGW Rolniczym Zakładem Doświadczalnym Wilanów-Obory,  zwanym dalej Sprzedającym, który 
reprezentuje: 
Wojciech Suwara – Dyrektor Zakładu 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… zwanym dalej Kupującym 
o następującej treści: 

 § 1 
Przedmiotem umowy jest: 
Wiata magazynowa metalowa (części demontowalne bez składników budowlanych związanych na 
trwałe z gruntem) 

2. Dane ogólne: obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, składający 
się z 10 segmentów, oparty na rzucie prostokąta, wymiary 60,00 m x 12,00 m, 
powierzchnia zabudowy i całkowita – 720,00 m2 

3. Konstrukcja: stan techniczny: obiekt konstrukcji stalowej, ścian zewnętrzne z blachy 
trapezowej, konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z płyt azbestowo-cementowych 
(uszkodzone przez poŜar), rok budowy 1981, 

4. Funkcja: magazynowo – składowa, obecnie nieuŜytkowany 
 
Przedmiot przetargu obejmuje rozbiórkę wiaty wraz z  zagospodarowaniem zdemontowanych 
elementów oraz pozostałych po rozbiórce odpadów. 

 §2 
Środek trwały, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, 
nie jest obciąŜony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się Ŝadne 
postępowania ani nie stanowi on równieŜ przedmiotu zabezpieczenia. 

 § 3 
Tytułem zapłaty ceny za środek trwały, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę 
………………………………. zł brutto (słownie…………………… …………………….………….… 
…………………………………………………..zł), płatną w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy i wystawieniu przez Sprzedającego, Kupującemu faktury VAT, przelewem na konto 
Sprzedającego  w banku BGś S.A. IX Oddział w W-wie 89 2030 0045 1110 0000 0030 3180 lub w 
kasie Zakładu, Obory nr 8.  

§ 4 
Kupujący oświadcza, Ŝe dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy. Kupujący 
oświadcza nadto, iŜ nabywa przedmiot umowy w takim stanie technicznym, w jakim się on aktualnie 
znajduje i nie będzie zgłaszał Ŝadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do 
Sprzedającego.  

§ 5 
Kupujący dokona rozbiórki i zabierze wiatę magazynową z terenu Zakładu po uzyskaniu niezbędnych 
zezwoleń wymaganych przepisami prawa w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 §6 
Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 3 za 
kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności uzyskania niezbędnych zezwoleń, rozebrania i zabrania z 
terenu Zakład” przedmiotu umowy opisanego w § 1.  

 § 7 
1. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 
dla Sprzedającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w 
sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
3.  Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami, które stanowią integralną część umowy: 
1) oferta przetargowa, 

 § 8 
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciąŜają Kupującego. 

 § 9 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 § 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Sprzedający, a 
jeden Kupujący. 
 
 
 

Kupujący          Sprzedający 


