
Załącznik nr 2    (WZÓR) 

UMOWA NR ………………………… 

NA ZŁOMOWANIE PRZYCZEPY ROLNICZEJ 

 

Zawarta w dniu …………….. w Oleśnicy  

pomiędzy:  

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  

ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica,  

NIP: 9111400753    REGON: 000189575 

reprezentowanym przez: 

- Jacka Stalę – dyrektora szkoły 

przy kontrasygnacie Wiesławy Hliwy – głównej księgowej, 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

NIP: ……………………………  REGON: ……………………  

 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

§1 

1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy do złomowania przyczepę rolniczą marki 

SANOK D-47 A, rok prod.1976, nr podwozia 69653, niesprawny technicznie. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że w/w przyczepa, o której mowa w ust.1 stanowi mienie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, nie ma wad prawnych, nie mają do niej 

prawa osoby trzecie ani nie jest przedmiotem postępowania ani zabezpieczenia. 

 

§2 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

1) przetransportowanie przyczepy z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę, czyli  

z ZSP, przy  ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy do miejsca złomowania, 

2) ustalenie wagi przyczepy,  

3) wystawienie i dostarczenie Zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego 

złomowanie przyczepy niezbędnego do wyrejestrowania pojazdu – zwrot tablic 

rejestracyjnych. 

 

§ 3 

Strony ustalają, iż z chwilą wydania przyczepy rolniczej Zleceniobiorcy przechodzi ona na 

jego własność.  



§ 4 

1. Dokumentem finalizującym transakcję jest zawarta umowa. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy dokument, o którym mowa  

w § 2 ust. 3 w terminie 3 dni od daty wydania przyczepy Zleceniobiorcy. 

 

§5 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy za przyczepę, o której mowa w §1ust 1. (stawka 

………..za 1 kg zgodnie z ofertą x ilość kg za przyczepę). 

2. Kwota określona w § 5 ust.1 płatna jest w całości, w terminie 3 dni od dnia wydania 

przyczepy Zleceniobiorcy; na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Oleśnicy, nr  80 9584 0008 2001 0011 4693 0002. 

3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami nastąpi protokolarnie po 

podpisaniu niniejszej umowy. 

 

§6 

Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności  

z wykonaniem czynności wskazanych w §2,  obciążają w całości Zleceniobiorcę. 

 

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zleceniodawca a drugi Zleceniobiorca. 
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