
Ogłoszenie o przetargu publicznym nieograniczonym, pisemnym na sprzedaŜ maszyn 
bezpośrednio produkcyjnych  

z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A. 
 

1. Sprzedający: 
KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59 – 220 Legnica, adres do 
korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, 
kapitał wpłacony: 96 105 000 zł, 
 

2. Przedmiot sprzedaŜy: 
Przedmiotem sprzedaŜy są maszyny do urabiania oraz separacji kruszyw/ŜuŜli pomiedziowych, zwanych 
dalej „maszynami” 
 

Lp. NAZWA CHARAKTERYSTYKA 
Cena 

wywoławcza 

1 

gąsienicowa 
mobilna 

kruszarka 
stoŜkowa 

Maxtrak 1300 
(520/0/0002) 

Producent: BL Pegson 

Rok produkcji: 2003 

Numer identyfikacyjny: QM 019732 

Stan: uŜywany/ wyłączona z eksploatacji 
Masa całkowita: około 46 000 Mg 
Jednostka napędowa:   
wysokopręŜny silnik spalinowy Caterpillar C12 o mocy 317kW 
Maszyna wymaga przeglądu i remontu 

238 000,00 

2 

mobilna 
gąsienicowa 

przedsiębierna 
hydrauliczna 

koparka  
BRAWAL 4011 
(580/0/0006) 

Producent: BUMAR 

Rok produkcji: 2001 

Numer identyfikacyjny: 970003 

Stan: uŜywany/ wyłączona z eksploatacji 

Masa całkowita: około 70 000 Mg 
Jednostka napędowa: dwa silniki wysokopręŜne SW680/73/3 
o mocy 132kW 

Maszyna wymaga naprawy, przeglądu / remontu 

50 061,00 

3 

gąsienicowy 
mobilny 

przesiewacz 
Lokotrack 

ST620 
(520/0/0007)  

Producent: Nordberg 
Rok produkcji: 2004 
Numer identyfikacyjny: 72421 
Stan: uŜywany/ wyłączona z eksploatacji 
Masa całkowita: około 30 000 Mg 
Lokalizacja maszyny: Oddział Produkcji Kruszyw na terenie 
Huty Miedzi Głogów 
Jednostka napędowa:  
wysokopręŜny silnik spalinowy Perkins 1106 o mocy 121kW 
Maszyna wymaga naprawy, przeglądu / remontu 

28 044,00 

4 

gąsienicowy 
mobilny 

przesiewacz 
Lokotrack 

ST620 
(520/0/0008)  

Producent: Nordberg 

Rok produkcji: 2004 

Numer identyfikacyjny: 72422 

Stan: uŜywany/ wyłączona z eksploatacji 
Masa całkowita: około 30 000 Mg 
Lokalizacja maszyny:  
Oddział Produkcji Kruszyw na terenie Huty Miedzi Głogów 
Jednostka napędowa:  
wysokopręŜny silnik spalinowy Perkins 1106 o mocy 121kW 
Maszyna wymaga naprawy, przeglądu / remontu 

28 044,00 

 
3. Termin i miejsce, w którym moŜna oglądać przedmiot sprzedaŜy, ze wskazaniem numeru telefonu osoby 

kontaktowej: 
dni robocze w godzinach od 800 do 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z osobami: 
• Maszyny w Hucie Miedzi Głogów – Grzegorz Groch, tel (76) 74 77 010 ,tel. kom. 667 875 597 
• Maszyny w Hucie Miedzi Legnica - Bogusław Piotrowski, tel (76)72 49 560 ,tel. kom 785 920 782 

4. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 



Oferty naleŜy składać w Sekretariacie Spółki  do dnia 04.12.2014 do godziny 10:00, na adres: 
KGHM Metraco S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica  
W przypadku konieczności przedłuŜenia terminu składania ofert informacja zostanie umieszczona na 
stronie KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Metraco S.A. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-12-2014, o godz. 12:00 Sala konferencyjna. 
 

5. Termin związania złoŜoną ofertą przez Kupującego wynosi 20 dni kalendarzowych. Bieg terminu 
rozpoczyna się od dnia następnego wyznaczonego, jako termin składania ofert. 
 

6. Opis sposobu przygotowywania oferty 
Wzór formularza ofertowego oraz pozostałe warunki na jakich uczestniczyć będą w przetargu, stanowi 
załącznik do „Specyfikacja Istotnych Warunków SprzedaŜy w przetargu publicznym nieograniczonym, 
pisemnym na sprzedaŜ maszyn bezpośrednio produkcyjnych  z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM 
Metraco S.A.” i jest dostępny na stronie www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/na sprzedaŜ” 
Umowa, jak równieŜ potwierdzenie przez strony warunków umowy, wymaga formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nie otwierać – oferta na sprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z 

Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.” 
 

7. Przetarg moŜe być zamknięty bez podania przyczyny, bez dokonania wyboru ofert. Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu włącznie 
Sprzedający nie zamierza zwoływać zebrania Kupujących w celu udzielenia wyjaśnień. Oferentom nie 
przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie wobec Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi kosztów 
dokonanych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu i zawarciu umowy 

 
8. Zakupiony przedmiot sprzedaŜy nie podlega reklamacji. KGHM Metraco S.A. nie ponosi odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi za wady sprzedanych przedmiotów. KGHM Metraco S.A. nie udziela gwarancji na 
przedmiot sprzedaŜy, nie jest on równieŜ objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność Spółki KGHM 
Metraco S.A. z tytułu rękojmi za wady sprzedane rzeczy jest wyłączona na podstawie przepisu zawartego 
w art. 558§1 KC 

 
9. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaŜy do czasu całkowitego uiszczenia ustalonej 

zapłaty za przedmiot sprzedaŜy. 
 

10. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków SprzedaŜy w przetargu publicznym nieograniczonym, 
pisemnym na sprzedaŜ maszyn bezpośrednio produkcyjnych  

z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A. 

 

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, w języku 

polskim oraz zawierać: 

a) Dane identyfikujące oferenta/nabywcę: pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu/fax, e-

mail, odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS) lub wpis do centralnej 

ewidencji i informacji działalności gospodarczej. 

b) Osoby do kontaktu wraz z podaniem ich danych teleadresowych,  

c) Dokumenty upowaŜniające osobę/osoby do reprezentowania podmiotów w przetargu, 

d) Proponowaną cenę netto za poszczególne maszyny, 

e) Oświadczenia oferenta. 

2. Ofertę naleŜy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik  

nr 1 do SIWS wraz z odpowiednio wypełnionymi załącznikami wg wzorów oraz pozostałymi 

wymaganymi dokumentami - w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej na papierze, pod 

rygorem niewaŜności. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Oferent składa w zamkniętej kopercie w terminie i miejscu 

określonym w ogłoszeniu o przetargu. Na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Oferenta oraz 

napis: 

„Nie otwierać – oferta na sprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych  
z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.” 

4. KaŜdy Kupujący moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWS. ZłoŜenie 

więcej niŜ jednej oferty do postępowania na daną maszynę, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złoŜonych przez Kupującego. Kupujący moŜe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić 

zmiany do złoŜonej oferty. Zmiany winny być doręczone Sprzedającemu na piśmie przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być złoŜone zgodnie  

z wymaganiami składania ofert, z dodatkowym oznaczeniem: „ZMIANA”. Sprzedający dopuszcza 

moŜliwość złoŜenia oferty na pojedyncze maszyny. 

5. Wszystkie kartki oferty (dotyczy to równieŜ załączników) winny być spięte w sposób uniemoŜliwiający 

ich dekompletację. KaŜda zapisana strona oferty winna być kolejno ponumerowana i musi być 

podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upowaŜnionego przedstawiciela Kupującego naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub 

upowaŜnienie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez 

notariusza lub radcę prawnego. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. Załączniki oferty stanowią jej integralną całość. 

6. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały i czytelny. 

7. Stwierdzenie przez Sprzedającego faktu podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji - 

istotnych dla prowadzonego postępowania - spowoduje wykluczenie z postępowania. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Kupujący, niezaleŜnie od 

wyniku postępowania. ZłoŜenie oferty nie rodzi Ŝadnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego. 

9. Sprzedający dopuszcza moŜliwość zaniechania sprzedaŜy wszystkich lub części maszyn bez podania 

przyczyny.  



10. Termin związania złoŜoną ofertą przez Kupującego wynosi 20 dni kalendarzowych. Bieg terminu 

rozpoczyna się od dnia następnego wyznaczonego, jako termin składania ofert.  

11. Wszelkie informacje przedstawione w SIWS przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w 

Ŝadnym przypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom trzecim. 

12. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Otwarcie ofert następuje na 

posiedzeniu Komisji Przetargowej i nie jest jawne. Komisja przetargowa ustala listę zgłoszonych ofert, 

dokonuje otwarcia ofert. Po przeanalizowaniu złoŜonych ofert Komisja Przetargowa podejmuje 

ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty/ofert. 

13. Komisja przetargowa wybiera Oferenta, który zaoferował najwyŜszą cenę. W przypadku zaoferowania, 

przez co najmniej dwóch oferentów takich samych warunków cenowych, wybór następuje w trybie 

negocjacji. Sprzedający zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dla 

wszystkich lub wybranych maszyn. 

14. Oferty na SprzedaŜ kaŜdej z maszyn rozpatrywane będą indywidualnie. 

15. Kupujący, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy ze Sprzedającym w 

terminie i miejscu określonym przez Sprzedającego, nie później niŜ przed upływem terminu związania 

ofertą. Powiadomienie Kupującego(Oferenta wygrywającego przetarg) następuje w formie pisemnej, 

przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

16. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaŜy do czasu całkowitego uiszczenia ustalonej 

zapłaty za przedmiot sprzedaŜy. 

17. Wydanie przedmiotu sprzedaŜy następuje w terminie uzgodnionym przez strony, po podpisaniu umowy 

sprzedaŜy i zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. 

18. Przekazanie nabywcy przedmiotu sprzedaŜy odbywa się o oparciu o „Protokół zdawczo-odbiorczy” 

zawierający klauzulę: „Kupujący oświadcza, Ŝe znany jest mu stan przedmiotu sprzedaŜy i nie wnosi do 

tego stanu Ŝadnych zastrzeŜeń”. 

19. Zakupiony przedmiot sprzedaŜy nie podlega reklamacji. KGHM Metraco S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych przedmiotów. KGHM Metraco S.A. nie udziela 

gwarancji na przedmiot sprzedaŜy, nie jest on równieŜ objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność 

Spółki KGHM Metraco S.A. z tytułu rękojmi za wady sprzedanych rzeczy jest wyłączona na podstawie 

przepisu zawartego w art. 558§1 KC. 

20. Prawem obowiązującym dla wykonania oraz interpretacji postanowień w niniejszym postępowaniu jest 

prawo polskie. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Umowa zawarta będzie na gruncie 

prawa polskiego w języku polskim. 

21. Przetarg moŜe być zamknięty bez podania przyczyny, bez dokonania wyboru ofert. Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu 

włącznie Sprzedający nie zamierza zwoływać zebrania Kupujących w celu udzielenia wyjaśnień. 

Oferentom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie wobec Sprzedawcy. Sprzedawca nie 

ponosi kosztów dokonanych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu i zawarciu 

umowy. 

 

 



Załącznik nr 1 - do SIWS 

 

……………………………………………………………….. 

 Pieczęć Kupującego 

 KGHM Metraco S.A. 

 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 

  

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące  „SprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z 

Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.” w prowadzonym postępowaniu nieograniczonym przez 

Oddział Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A. przedkładamy niniejszą ofertę zakupu jednocześnie oświadczając, Ŝe 

po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków SprzedaŜy (SIWS) dokonamy zakupu maszyn 

zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWS. 

I. Dane Kupującego: 

1. Pełna nazwa  

 

 

 

2. Adres  
 

 

3. 

Telefony   

Fax  

Adres e-mail  

4. 
Osoba upowaŜniona 
do kontaktu 

 , tel.  

5. NIP   

6. Regon   

7. Nr konta   

II. Deklarujemy cenę zakupu dla poniŜszych maszyn 

1. Mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 nr identyfikacyjny 72421: 

Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie) 

%  

Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

2. Mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 nr identyfikacyjny 72422: 



Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie) 

%  

Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

 

3. Przedsiębierna hydrauliczna koparka gąsienicowa BRAWAL 4011, nr identyfikacyjny 970003: 

Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie) 

%  

Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

 

4. Kruszarka stoŜkowa Maxtrak 1300, nr identyfikacyjny QM 019732 : 

Cena netto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

Podatek VAT w procentach (cyframi / słownie) 

%  

Cena brutto (cyframi / rodzaj waluty / słownie) 

 PLN  

 

III. Oświadczenie Kupującego 

Przystępując do udziału w postępowaniu na „SprzedaŜ mobilnych maszyn…” oświadczamy, Ŝe: 

1. Akceptujemy bez zastrzeŜeń w całości SIWS, jako wyłącznej podstawy postępowania. 

2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. NaleŜności wynikające z umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie będą przedmiotem obrotu (cesja, 

sprzedaŜ) zgodnie z art. 509 KC bez zgody Sprzedającego. 

5. Akceptujemy „Projekt umowy - będący Załącznikiem do Formularza ofertowego wraz z „Uwagami do 

Projektu umowy”. 

 

IV. Do niniejszego Formularza ofertowego przedkładamy poniŜsze załączniki, przygotowane zgodnie z zapisami  

w SIWS przedmiotowego postępowania: 

1. Załącznik nr _1_ -  Zaparafowany Projekt umowy. 



2. Załącznik nr _2_ - UpowaŜnienie do podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby 

upowaŜnione do występowania w imieniu firmy, jeŜeli nie wynika to bezpośrednio 

z dokumentów rejestrowych (JeŜeli jest wymagane). 

3. Załącznik nr _3_ - Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej u Sprzedającego. 

4. Załącznik nr ___ - Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Załącznik nr ___ - Zaświadczenie o nadaniu nr NIP. 

6. Załącznik nr ___ - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. 

V. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1. Zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu określonym przez 

Sprzedającego. 

2. Zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWS, podczas negocjacji, aukcji 

oraz w umowie. 

 

VI. Oferta zawiera ........................ zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

 

Miejscowość: ……………………………………………………………. , dnia ………………………………………… 

 

Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Kupującego w obrocie prawnym: 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 



 
Załącznik nr 2_ do Formularza ofertowego 

 

KGHM Metraco S.A. 

59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9  

 ……………………………………………………………….. 

Pieczęć Kupujący 

 

UPOWAśNIENIE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW OFERTOWYCH 

 

Niniejszym upowaŜniamy: 

1. Pan-ią/-a …………………………………………………………………..……………………………………………………………….…………….…. zamieszkał-ą/-ego  

w ……………………………………………………………… przy ul. …………………………………………………………………………………… legitymując-ą/-ego się 

…………………………………………………….……………………… nr …………………..……………………..  

2. Pan-ią/-a …………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………….. zamieszkał-ą/-ego  

w ………………………………………………………… przy ul. ………………………………………………………………………………………… legitymując-ą/-ego się 

…………………………………………………….……………………… nr …………………..……………………..  

do reprezentowania 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

w zakresie postępowania na „SprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z Oddziału 

Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.” w prowadzonym postępowania nieograniczonym przez Oddział 

Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.. 

Miejscowość: ……………………………………………………………. , dnia ………………………………………… 

Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Kupującego w obrocie prawnym: 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 



Załącznik nr _3_ do Formularza ofertowego 

 

 KGHM Metraco S.A. 

59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9  

 ……………………………………………………………….. 

 Pieczęć Kupujący 

 

POTWIERDZENIE 

wykonania wizji lokalnej u Sprzedającego 

 

 

Niniejszym potwierdzamy, Ŝe nasi przedstawiciele, tj. ………………………………………………….………… 

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

przeprowadzili w dniu ……………………………………….. wymaganą przez Sprzedającego wizję lokalną dotyczącą 

sprzedaŜy „SprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych z Oddziału Produkcji Kruszyw 

KGHM Metraco S.A.” w prowadzonym postępowania nieograniczonym przez Oddział Produkcji Kruszyw KGHM 

Metraco S.A.. 

Miejsce przeprowadzonej wizji lokalnej: ……………………………………………………..………………………...……………….. 

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

 

Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Kupującego w obrocie prawnym: 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

 pieczątka, podpis pieczątka, podpis pieczątka, podpis 
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UMOWA SPRZEDAśY nr ……/2014 
 
zawarta w dniu ….grudnia 2014 r. pomiędzy: 

KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59 – 220 Legnica, adres do 
korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, 
kapitał wpłacony: 96 105 000 zł, którą reprezentują:  
 
1. Marek Kacprowicz                  - Prezes Zarządu 
2. Dariusz Petrykowski               - Wiceprezes Zarządu 
 
zwaną w treści umowy Sprzedającym, 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
którą reprezentują: 
1. ……………………………. 
2. …………………………… 
zwaną w treści umowy Kupującym, 
o następującej treści:  

§ 1.  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W ramach prowadzonego postępowania na „sprzedaŜ mobilnych maszyn bezpośrednio produkcyjnych  
z Oddziału Produkcji Kruszyw KGHM Metraco S.A.” Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, Kupujący 
zapłacić umówioną cenę, kupić i odebrać uŜywaną maszynę/ uŜywane maszyny (w zakresie oferty): 

a. gąsienicowa mobilna kruszarka stoŜkowa Maxtrak 1300 (520/0/0002) 
b. mobilna gąsienicowa przedsiębierna hydrauliczna koparka BRAWAL 4011 (580/0/0006) 
c. gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0007)  
d. gąsienicowy mobilny przesiewacz Lokotrack ST620 (520/0/0008)  

zwane przedmiotem sprzedaŜy 
2. W ramach realizowanej sprzedaŜy Sprzedający przekaŜe Kupującemu Maszynę/Maszyny wraz z 

posiadaną dokumentacją. 
§ 2. 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I ROZLICZENIE 
1. Cena umowna za przedmiot sprzedaŜy, wynosi ………… zł brutto (słownie złotych: ………………….), 
2. Zapłata zrealizowana zostanie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w PKO Bank Polski 

S.A. 57 1020 3017 0000 2102 0195 0948. zapłata nastąpi nie później niŜ w dniu odbioru 
przedmiotu sprzedaŜy, tj. nie później niŜ 10 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności oraz fizycznym odbiorem 
przedmiotu umowy, w szczególności: załadunek i odbiór zgodnie przepisami. 

4. Do momentu uregulowania zapłaty przez Kupującego, przedmiot umowy pozostaje własnością 
Sprzedającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciąŜają Kupującego. 
 

§3.  
TERMINY I WARUNKI ODBIORU 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nastąpi na terenie Zakładu Sprzedającego podstawie protokołu 
przekazania, po wcześniejszym zawarciu umowy oraz wpłacie środków pienięŜnych na rachunek 
Sprzedającego o których mowa w §2. 
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2. Kupujący przystąpi do odbioru w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Miejsce lokalizacji przedmiotu sprzedaŜy: 

(§ 1. 1 a,c,d) KGHM Metraco S.A. 
Oddział Produkcji Kruszyw Wydział Głogów na Terenie Huty Miedzi Głogów 

 ul. śukowicka 1 
67-200 Głogów 
lub  

(§ 1. 1 b) KGHM Metraco S.A. 
Oddział Produkcji Kruszyw Wydział Legnica na Terenie Huty Miedzi Legnica 

 ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica 

4. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu lokalizacji przedmiotu 
sprzedaŜy oraz przepisami przewozu ładunków wielkogabarytowych. 

5. Kupujący na własny koszt i ryzyko zorganizuje i przeprowadzi załadunek, odbiór i wywóz przedmiotu 
sprzedaŜy.  

6. O planowanym odbiorze przedmiotu sprzedaŜy Kupujący poinformuje Sprzedającego pisemnie (faks:76 
7477047) oraz telefonicznie, z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) dni roboczych przed planowaną 
datą odbioru. Dokładny termin odbioru będzie uzgodniony z Kupującym i nie utrudni organizacji pracy po 
stronie Kupującego.  Odbiór w dzień roboczy w godzinach od 9:00-13:00. 

7. Sprzedający zastrzega moŜliwość naliczenia kar za nieterminowy odbiór przedmiotu sprzedaŜy w 
wysokości 0,1% ustalonej wartości, licząc za kaŜdy dzień opóźnienia. 

§4. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Kupujący oświadcza, iŜ zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaŜy, oraz nie przedstawia 
zastrzeŜeń co do tego stanu. 

2. Sprzedający oświadcza, Ŝe przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz 
praw osób trzecich, Ŝe nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot 
sprzedaŜy, Ŝe nie stanowi on równieŜ przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Kupujący oświadcza, iŜ znany jest mu stan faktyczny. Wobec tego, Kupujący nabywa własność w takim 
stanie faktycznym, w jakim jest w dniu zawarcia umowy oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu 
rękojmi w przedmiocie ewentualnych wad. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe ewentualne późniejsze usterki w działaniu przedmiotu sprzedaŜy, nie 
będą traktowane jako wady ukryte. Strony umowy zgodnie postanawiają o wyłączeniu odpowiedzialności 
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady. 

5. Strony ustaliły, Ŝe wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 
oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych obciąŜają kupującego. 

6. Brak zapłaty w wymaganym terminie spowoduje rozwiązanie umowy z winy Kupującego. 
§5. 

OBOWIĄZKI STRON 

1.  Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu lokalizacji zakładu 
Sprzedającego – zasady te znajdują się do wglądu w zakładzie Sprzedającego. 

2.  Kupujący akceptuje zasadę, Ŝe wejście/wjazd/przebywanie na terenie Sprzedającego przez pracownika 
Kupującego lub innych osób, którymi Kupujący się posługuje (dotyczy to takŜe pracowników 
podwykonawców), zgodne jest z zasadami ruchu przepustkowego, obowiązującego na terenie 
Sprzedającego. 

3.  Kupujący oświadcza, iŜ zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaŜy, oraz nie wnosi 
zastrzeŜeń, co do tego stanu.  

4.  Sprzedający oświadcza, Ŝe przedmiot sprzedaŜy będąca przedmiotem umowy stanowi jego własność, 
jest/są wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, Ŝe nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ta Maszyna, Ŝe nie stanowi ona równieŜ przedmiotu zabezpieczenia.  

5.  Kupujący oświadcza, Ŝe po dokonaniu osobistych oględzin, znany jest mu stan techniczny 
Maszyny/Maszyn. Wobec tego Kupujący nabywa przedmiot sprzedaŜy w takim stanie technicznym, w 
jakim jest w dniu zawarcia umowy. 
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6.  Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe ewentualne późniejsze usterki w działaniu przedmiotu sprzedaŜy, nie 
będą traktowane, jako wady ukryte. Strony umowy zgodnie postanawiają o wyłączeniu 
odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaŜy.  

7.  Sprzedający oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje, zachowają w poufności wszelkie informacje 
powzięte przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kupujący i Sprzedający oświadczają, iŜ wszystkie postanowienia niniejszej umowy akceptują. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

  
SPRZEDAJĄCY:       KUPUJĄCY: 
 
.......................................      ..................................... 
 
........................................     ...................................... 


