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UMOWA SPRZEDAŻY 
 
zawarta w dniu ………….2017 r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, 
zwaną dalej Sprzedającym, w imieniu i na rzecz której działa na podstawie 
pełnomocnictwa Nr 58/III/Z/12 z dnia 31.12.2012 r. udzielonego przez Prezydenta 
Wrocławia, Bartosz Małysa Prezes Zarządu Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu 53-633 Wrocław, ul. Kazimierza Michalczyka 23, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia– Fabrycznej, Wydział 
VI Gospodarczy KRS pod nr 0000426169, kapitał zakładowy 12.427.000,00 zł, przy 
udziale Dyrektora ds. Operacyjnych i Finansowych – Piotra Różewicza 
 
a 
……………………………………………………….zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………….……………… 
 
o następującej treści: 
 
Ilekroć w dalszej treści umowy mowa o Sprzedającym, należy przez to rozumieć Gminę 
Wrocław, działającą za pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o. Strony ustalają, iż ilekroć  
w umowie jest mowa o poinformowaniu Sprzedającego lub przedłożeniu, przekazaniu 
Sprzedającemu dokumentów, protokołów, akceptacji Sprzedającego oraz innych 
działaniach Sprzedającego, należy przez to rozumieć wszelkie działania wykonywane 
przez Ekosystem Sp. z o.o., poinformowanie Ekosystem Sp. z o.o., przedłożenie na adres 
siedziby Ekosystem Sp. z o.o., akceptację Ekosystem Sp. z o.o., itp. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości 
gleby, zwanego dalej „e-kompost”, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów 
Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.  

2. Odbiór e-kompostu nastąpi z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej 
przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, zwanej dalej Kompostownią. 

3. Integralną cześć umowy stanowi: 
1) Decyzja nr G-538/15 wydana przez Ministra Rolnictwa i rozwoju z dnia 20.10.2015 

r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu e-kompostu - załącznik nr 1, 
2) oferta Kupującego z dnia ………….2017 r. – załącznik nr 2, 
3) Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 3. 

 
§ 2 

 
1. Kupujący oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

pozwalającym na odbiór przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego Regulaminu Kompostowni 
Odpadów Zielonych. Prace realizowane na terenie Kompostowni nie mogą powodować 
utrudnień w bieżącej eksploatacji Kompostowni. 

3. Mechaniczny załadunek przez Kupującego na środki transportu będące w dyspozycji 
Kupującego oraz odbiór e-kompostu będzie się odbywał od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 07.00 do 15.00, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4,  
z zastrzeżeniem ust. 5. 
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4. Kupujący w terminie …… dni roboczych1 od dnia zawarcia umowy, przekaże 
Sprzedającemu do akceptacji harmonogram odbioru e-kompostu. Harmonogram 
określać będzie terminy załadunku i odbioru e-kompostu. Sprzedający w terminie 
3 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu, zaakceptuje harmonogram lub 
zgłosi Kupującemu (na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 2) swoje uwagi. 

5. Sprzedający dopuszcza wykonanie odbioru e-kompostu w innych godzinach i dniach 
niż w/w, po uprzednim udostępnieniu na czas realizacji umowy/Kupującemu przez 
Sprzedającego Karty dostępu umożliwiającej ważenie samochodu ciężarowego na 
wjeździe i na wyjeździe z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych.  

6. Przed przystąpieniem do załadunku i przed wyjazdem z terenu Kompostowni odbywać 
się będzie każdorazowe ważenie pojazdów na wagach, wjazdowej i wyjazdowej, 
należących do Sprzedającego, zlokalizowanych terenie Kompostowni.  

7. Kupujący we własnym zakresie wykona mechaniczny załadunek kompostu na własne 
środki transportu służące do odbioru masy e-kompostu, własnymi urządzeniami 
niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy. 

8. Kierowcy Kupującego zobowiązani są do podpisywania kwitów wagowych przy 
każdorazowym ważeniu pojazdów. W przypadku odbioru kompostu w terminach 
określonych w ust. 5, Kupujący zobowiązany jest uzupełnić podpisy na kwitach 
wagowych w terminie ustalonym z pracownikami Kompostowni.   

 
§ 3 

 
1. Kupujący, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się do zakupu ………. Mg  

e-kompostu, po cenie ofertowej 10,00 zł netto za 1 Mg e-kompostu.  
2. Na okoliczność odbioru e-kompostu w ilości określonej w ust. 1, Sprzedający w 

terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia odbioru e-kompostu, sporządzi 
protokół zdawczo – odbiorczy, zawierający informacje dotyczące faktycznej masy 
wywiezionego e-kompostu, ze wskazaniem poszczególnych terminów odbioru i 
poszczególnych ilości wywiezionego e-kompostu. Integralną cześć protokołu stanowią 
wydruki wagowe, o których mowa w § 2 ust. 8. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedającego będzie protokół, o którym mowa w 
ust. 2.  

4. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. 
5. Termin płatności faktury: 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego. 

 
§ 4 

 
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowa realizację umowy są: 

1) ze strony Sprzedającego: Klaudia Rudzka, tel. 71 75 86 966, e-mail: 
klaudia.rudzka@ekosystem.wroc.pl; Mariusz Moruń, tel. 71 75 86 962, e-mail: 
Mariusz.morun@ekosystem.wroc.pl 

2) ze strony Kupującego: ……………………………………………., tel. ………………………., mail: 
…………………………………… 

 
§ 5 

 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące  
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

                                                 
1 Przy zakupie większych ilości kompostu termin będzie ustalany indywidualnie 
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§ 7 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Kupującego i trzy egzemplarze dla Sprzedającego. 
 
                 
 

Sprzedający            Kupujący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności 
 

 


