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PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY  

ZOORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA „SHIP-SERVICE” S.A. w 

likwidacji z siedzibą w Warszawie 

Zawarta w dniu _____ 2022 r. w Szczecinie [dalej jako „Umowa”] pomiędzy: 

„SHIP-SERVICE” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87, 00-

879 Warszawa, wpisaną do krajowego rejestru  sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem 130927, o kapitale zakładowym w wysokości 3.943.200 PLN (w całości opłaconym), 

NIP 851-030-74-92, REGON 810033580,  

reprezentowana przez likwidatorów w osobach: 

Likwidator - Piotr Zalewski 

Likwidator – Ryszard Starzyk 

zwaną dalej „Sprzedającym” 

a 

____________________ ul. ______________, __-___ _______, wpisaną do krajowego 

rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________________ __ Wydział 

Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS _________, o kapitale zakładowym 

______________,00 PLN (w całości opłaconym),  

NIP: ____________,  

REGON: ______________, ,  

reprezentowaną przez _________________ 

zwaną dalej „Kupującym”. 

 

§ 1. 

Definicje 

 

Użyte w niniejszej Umowie terminy mają następujące znaczenie: 

„ZCP” –  oznacza Zorganizowaną części przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 

551  Kodeksu Cywilnego w postaci Zespołu Ochrony Środowiska, na którą składają 

się składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym: 

1) marka - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego 

wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa ”SHIP-SERVICE”) oraz znak 

słowno-graficzny (logo) SHIP-SERVICE, (bez oznaczenia słowno-graficznego 

„Grupa ORLEN”) z zastrzeżeniem, iż Organizator na zasadzie upoważnienia 

– licencji od Nabywcy będzie uprawniony do korzystania wyłącznie z nazwy 

”SHIP-SERVICE” do czasu zakończenia likwidacji Spółki Organizatora i 

wykreślenia z wszelkich rejestrów i ewidencji; 
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2) własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz 

inne prawa rzeczowe do ruchomości, na które składają się: 

a) środki mobilne, lądowe i wodne: 

i. barka zbiornikowa o pojemności około 400 cbm; 

ii. łapacz zanieczyszczeń – autonomiczna jednostka pływająca do 

usuwania rozlewów i zbierania zanieczyszczeń z powierzchni 

akwenów; 

iii. zapora przeciwrozlewowa na zwijadle stalowym, 

iv. 2 autocysterny ADR (cysterny około 10m3 zintegrowane z podwoziem 

3-osiowym); 

v. 1 zestaw ciągnik siodłowy oraz naczepa- cysterna ADR; 

vi. 1 autocysterna do fekaliów; 

vii. 3 pojazdy ciężarowe do 3,5 t., w tym co najmniej 2 zalegalizowane do 

przewozu kategorii 1 i produktów pochodzenia ubocznego; 

viii. wózek widłowy do transportu bliskiego z napędem gazowym; 

ix. 2 wózki paletowe ręczne, 

x. 3 szt. kontenery stalowe, magazynowe 40`HC 

xi. kontener stalowy z wiekiem otwartym o pojemności około 8m3; 

b) know-how i know-who w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;  

c) dane osobowe przetwarzane na nośnikach będących przedmiotem 

zbycia; 

d) umowy, zlecenia spot: 

i. kontrakty z ZMPSiS S.A. i ZMPP sp. z o.o. (umowa z ZMPSiŚ S.A. 

obowiązuje do 30 czerwca 2023 r. - po tej dacie wygasa i nie będzie 

wchodzić w skład ZCP), 

ii. bieżące umowy „spot” z agentami, armatorami, zakładami 

przemysłowymi w rejonie województwa zachodniopomorskiego w 

zakresie odbioru odpadów, popłuczyn po myciu zbiorników 

ładunkowych, czyszczenia separatorów olejowych i usuwania 

zanieczyszczeń ropopochodnych; 

3) koncesje, licencje i zezwolenia, na które składają się; 

a) uprawnienia do gospodarowania odpadami: 

i. pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do 

unieszkodliwiania i odzysku płynnych odpadów ropopochodnych, 

znak: SR-Ś-8/6619/30/07; 

ii. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Police, znak: 

OŚ.6233.2.2014.DS; 

iii. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy – Miasto Szczecin, znak: 

WUCiP-I.7032.2.2014.LR; 

iv. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świnoujście, znak: 

WOS.7032.1.3.JT; 

v. zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów w Szczecinie przy 

ul. Dębogórskiej 19-22, znak: WUCiP-I.6233.13.2014.DJa; 
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vi. zezwolenie na zbieranie odpadów w Świnoujściu przy ul. Kasztanowej 

16 na terenie Portu morskiego Świnoujście, znak: 

WOS.6233.8.2014.AP; 

b) rejestracja działalności polegającej na transporcie ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego oraz uzyskanie weterynaryjnego numeru 

identyfikacji - 14658061, znak: PIW.PU.557.09.1.2019; 

c) uzyskanie wpisu do rejestru o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami o numerze rejestrowym: 000012428, znak: 

WOŚ.I.7248.208.2018.KB 

4) dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

5) referencje związane ze zrealizowanymi przez Organizatora kontraktami i 

umowami; 

6) pracownicy: 

a) 7 kierowców z kategorią C, B+C, C+E, ADR klasy 3+9, w tym operatorzy 

oczyszczalni, operatorzy wózka widłowego - osoby wielozadaniowe; 

członkowie załóg jednostek pływających 

b) 4 osoby stanowiące doświadczoną kadrę biurową w Szczecinie i 2 osoby 

w Świnoujściu. 

Pełny, szczegółowy wykaz wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład ZCP 

znajduje się w Załączniku nr 1. Z uwagi na treść § 4 ust.3 Umowy Sprzedający na dzień 

zawierania Umowy Przyrzeczonej dokona aktualizacji Załącznika nr 1, który stanowić będzie 

załącznik do tejże umowy.  

 

„Strony” –  oznacza Strony niniejszej Umowy. 

„Umowa” –  oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną 

część. 

 

„Warunek”– oznacza podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Sprzedającego  w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie ZCP w terminie do 

dnia ___ 2022. 

 

„Umowa Przyrzeczona” –  oznacza umowę przyrzeczoną jaka ma być zawarta w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

 

„Cena” –    oznacza cenę ustaloną pomiędzy stronami określoną w § 11 tj. cenę w 

wysokości _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy) netto w rozumieniu 

podatku od towarów i usług (VAT).  

 

 

§ 2. 

Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejsza Umowa jest zawierana w związku z ogłoszonym przez Sprzedającego 

przetargiem nieograniczonym nr 1, zaś ogłoszenie o przetargu ukazało się w 
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__________ w dniu ________ 2022 r. oraz zostało opublikowane na stronie 

internetowej Sprzedającego __________.  

2. W dniu _______ 2022 r. Kupujący w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu złożył ofertę 

na zakup ZCP (oferta datowana na _________ 2022 r.). Oferta Sprzedającego wraz z 

załącznikami stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

3. Oferta została zaakceptowana przez Sprzedającego, jednak dla zawarcia Umowy 

Przyrzeczonej konieczne jest ziszczenia się Warunku.  

 

 

§ 3. 

Określenie warunku 

 

1. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta przez Strony pod następującym warunkiem: 

 Warunek – podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Sprzedającego  w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie ZCP w terminie do 

dnia ___ 2022. 

2. W przypadku nieziszczenia się Warunku niniejsza Umowa przestaje obowiązywać 

Strony bez wzajemnych roszczeń i zobowiązań. W takim przypadku Sprzedający 

zwróci Kupującemu w terminie 7 dni wpłacone wadium (stające się w myśl niniejszej 

Umowy zadatkiem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w kwocie  

_________________,00 PLN (słownie: _______________________ złotych polskich i 

zero groszy) oraz kwotę _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy) wpłaconą przez 

Kupującego tytułem zadatku (zwrot w wysokości nominalnej wpłaty Kupującego). 

3. W przypadku ziszczenia się Warunku Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy 

Przyrzeczonej - umowy sprzedaży ZCP na warunkach określonych poniżej. 

4. W przypadku ziszczenia się Warunku Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w 

terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie później niż do 14 lipca 2023 r. pod 

warunkiem zapłaty całości Ceny przez Kupującego.  

 

§ 4. 

Zakres przedmiotowy Umowy - ZCP 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy i zbycia ZCP są wyłącznie składniki majątkowe 

opisane w ramach definicji ZCP zgodnie z § 1 Umowy i Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiotem zbycia ZCP i niniejszej Umowy nie są środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach bankowych, wierzytelności (należności) oraz inne składniki majątkowe i 

niemajątkowe niewymienione w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, w tym 

zabezpieczenie roszczeń wynikających z decyzji pozwolenia zintegrowanego w formie 

pieniądza w wysokości 33.000,00 zł, zdeponowane na rachunku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z decyzji na zbieranie 

odpadów w Świnoujściu w formie pieniądza w wysokości 21.421,50 zł, zdeponowane 

na rachunku Prezydenta Miasta Świnoujście.  

3. Sprzedający oświadcza, iż z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą w ramach 

ZCP skład i stan składników majątkowych i niemajątkowych jest zmienny a Kupujący 

powyższe akceptuje. Kupujący zobowiązany jest nabyć ZCP niezależnie od zmiany 
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jego składu. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą w ramach ZCP 

Sprzedający dołoży należytej staranności, aby zlikwidowane lub zużyte składniki 

majątkowe ZCP zastępować innymi, o porównywalnych parametrach i zastosowaniu.   

 

 

§ 5. 

Oświadczenia Sprzedającego i Dokumenty 

 

1. Sprzedający oświadcza, iż w skład jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 

Kodeksu cywilnego wchodzi ZCP w postaci Zespołu Ochrony Środowiska 

prowadzącego bieżącą działalność gospodarczą. 

2. Sprzedający oświadcza, iż składniki majątkowe ZCP są wolne jest od wszelkich 

obciążeń i praw osób trzecich.  

3. Sprzedający oświadcza, iż ZCP nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, 

ani też żadnego innego postępowania sądowego lub też administracyjnego. 

4. Sprzedający oświadcza, iż ZCP nie jest przedmiotem żadnych umów dzierżawy, najmu 

lub innych podobnych, jak i że na dzień wydania ZCP Kupującemu nie będą ciążyć na 

ZCP żadne przeterminowane zobowiązania (długi) związane z jego prowadzeniem. 

5. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu wszystkich dokumentów 

związanych z ZCP i jego składnikami majątkowymi, znajdujących się w posiadaniu 

Sprzedającego.  

6. Sprzedający oświadcza, iż nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani 

orzeczenie sądu ani nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem 

lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

inne, mogące mieć wpływ na skuteczność Umowy i jej wykonanie. 

7. Sprzedający oświadcza, iż Spółka Sprzedająca nie jest w stanie upadłości, jednak 

pozostaje w likwidacji.   

 

§ 6. 

Oświadczenia Kupującego i Dokumenty 

 

1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zbycia tj. ZCP, jego stanem 

prawnym, faktycznym i dokumentacyjnym i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Kupujący oświadcza, iż nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani 

orzeczenie sądu, ani nie toczy się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem 

lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

inne, mogące mieć wpływ na skuteczność Umowy i jej wykonanie. 

3. Kupujący oświadcza, iż Kupujący nie jest w stanie upadłości ani nie pozostaje w 

likwidacji.   

 

§ 7. 

Przejście praw i obowiązków 
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Strony postanawiają, iż własność ZCP przejdzie na Kupującego po zawarciu Umowy 

Przyrzeczonej, w dniu wydania ZCP Kupującemu pod warunkiem zapłaty całości Ceny. 

 

§ 8. 

Wyłączenie rękojmi za wady 

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ZCP i jego 

składników majątkowych. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne. 

2. Sprzedaż ZCP następuje z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego w zakresie 

gwarancji jakości za wady.  

3. Kwestie sukcesji na nabywcę ZCP wymienionych w definicji ZCP koncesji, licencji i 

zezwoleń regulują odpowiednie przepisy. Weryfikacja i ryzyko sukcesji koncesji, licencji i 

zezwoleń po stronie Kupującego, z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego. 

4. Kupujący oświadcza, że Kupujący przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające ze 

stosunku pracy z pracownikami nabywanego ZCP i staje się stroną tych stosunków z 

chwilą nabycia własności ZCP zgodnie z § 7 Umowy. 

5. Sprzedający oświadcza, że zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia wierzycieli, 

dłużników, pracowników i kontrahentów o nabyciu ZCP przez Kupującego, w terminie 7 

dni od nabycia własności ZCP zgodnie z § 7 Umowy.  

 

 

§ 9. 

Dane osobowe 

 

Sprzedaż ZCP w zakresie obejmującym dane osobowe następuje z wyłączeniem 

odpowiedzialności Sprzedającego jako administratora danych względem Kupującego ZCP 

jako administratora danych. 

 

§ 10. 

Licencja – Marka 

 

1. Sprzedający na zasadzie upoważnienia – licencji od Kupującego ZCP będzie uprawniony 

do korzystania wyłącznie z nazwy ”SHIP-SERVICE” (oznaczenie słowne) do czasu 

zakończenia likwidacji Spółki Sprzedającego i wykreślenia jej z wszelkich rejestrów i 

ewidencji. 

2. Uprawnienie Sprzedającego opisane w ust.1 jw. będzie pod tytułem darmym. 

3. Sprzedający w okresie korzystania z upoważnienia – licencji opisanej w ust. 1 nie będzie 

prowadził działalności gospodarczej tożsamej z działalnością ZCP, zaś nazwa będzie 

wykorzystywana przez Sprzedającego w zakresie prowadzonych czynności 

likwidacyjnych. 
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§ 11. 

Cena i płatność 

 

1. Strony oświadczają, iż Cena za ZCP wynosi _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy).  

2. Cena jest ceną netto w rozumieniu podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedający jest w 

trakcie oczekiwania na indywidualną interpretację podatkową w przedmiocie 

opodatkowania transakcji zbycia ZCP. W przypadku uznania transakcji zbycia ZCP jako 

zwolnionej z VAT, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić podatek od czynności 

cywilnoprawnej (PCC). W przypadku nieuznania zbycia ZCP jako zwolnionego z VAT, 

Kupujący obowiązany jest uiścić na rzecz Sprzedającego Cenę określoną powyżej w ust. 

1 __________________ powiększoną o należny podatek VAT od towarów i usług w 

ustawowej wysokości, zaś oferowana przez Kupującego Cena rozumiana jest jako cena 

netto, która powiększona zostanie o należny podatek od towarów i usług (VAT).   

3. Z uwagi na kwestie wartości księgowych i podatkowych w księgach handlowych 

Sprzedającego, Sprzedający dokona rozdzielenia zaoferowanej przez Kupującego Ceny 

netto do poszczególnych składników majątku, dla potrzeb rozliczeń podatkowych. 

4. Kupujący wpłacił na rzecz Sprzedającego wadium w kwocie 250 000,00 PLN (słownie:  

dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych polskich). Wpłacone wadium zostaje 

zaliczone na poczet Ceny i jednocześnie z dniem zawarcia niniejszej Umowy ma skutek 

zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

5. Niezależnie od kwestii opisanej w ust. 4 jw. w dniu zawarcia niniejszej Umowy Kupujący 

wpłaca na rzecz Sprzedającego kwotę _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy) tytułem zadatku w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego. Łącznie zadatek w rozumieniu Kodeksu cywilnego wpłacony przez 

Kupującego na rzecz Sprzedającego wynosi kwotę _________________,00 PLN 

(słownie: _______________________ złotych polskich i zero groszy). Wpłacony zadatek 

zgodnie z ust. 3 i 4 zostanie zaliczony na poczet Ceny. 

6. Reszta Ceny w kwocie _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy) zostanie zapłacona przez 

Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego nr  ____________________ w terminie 

do dnia do 31 stycznia 2023 r. bez potrąceń.  

7. Brak wpłaty reszty ceny zgodnie z ust. 6 jw. upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od 

Umowy w terminie do 28 lutego 2023 r. z przyczyn leżących po stronie Kupującego oraz 

zachowania wpłaconego zadatku w kwocie _________________,00 PLN (słownie: 

_______________________ złotych polskich i zero groszy) (łączna kwota 

wadium/zadatku i dodatkowego zadatku). 

8. Za dzień uiszczenia Ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedającego stosowną 

kwotą. 

9. W przypadku gdy zbycie ZCP podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT od 

towarów i usług Sprzedający wystawi fakturę VAT.  

 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

 

 



WZÓR UMOWY ORGANIZATORA ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 1 
NA ZBYCIE ZESPOŁU OCHRONY ŚRODOWISKA SHIP-SERVICE SA W LIKWIDACJI 

 

str. 8 

 

1. We wszelkich nie uregulowanych kwestiach mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 

oraz w szczególności ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi wedle decyzji Sprzedającego u wskazanego 

przez niego notariusza na terenie Polski. Termin i miejsce zawarcia umów wyznacza 

Sprzedający. 

3. Wszelkie koszty zawarcia umów zbycia ZCP ponosi Kupujący, w tym opłaty sądowe, 

administracyjne, notarialne, publicznoprawne itp. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej z podpisani 

Stron poświadczonymi notarialnie pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy i Umowy Przyrzeczonej, w tym 

koszty opłat publicznoprawnych, sądowych lub innych związanych z realizacją niniejszej 

Umowy lub Umowy Przyrzeczonej ponosi Kupujący. 

6. Wszelkie wątpliwości, kwestie sporne lub różnice poglądów wynikłe w związku z 

wykonaniem niniejszej Umowy dotyczące ich ważności, wygaśnięcia, interpretacji lub 

wykonania, włącznie z wykonaniem niniejszego paragrafu, Strony rozwiązywać będą w 

sposób polubowny lub w drodze Arbitrażu. Wszelkie kontrowersje i spory 

nierozstrzygnięte w drodze polubownej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej skargi 

przez zainteresowaną Stronę lub Strony rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wszelkie różnice zdań i spory będą 

rozwiązywane wyłącznie w drodze postępowania arbitrażowego, o którym mowa powyżej, 

bez odwoływania się do jakichkolwiek innych sądów czy instytucji jakiejkolwiek jurysdykcji, 

a werdykty Sądu Arbitrażowego będą ostateczne i wiążące dla Stron. 

7. O ile którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazałoby się niezgodne z prawem, 

nie powoduje to unieważnienia pozostałych postanowień. W takim przypadku niniejsza 

Umowa zostanie uzupełniona i wykonana, jak gdyby nie zawierała ona postanowienia 

niezgodnego z prawem. Postanowienie takie zostanie zastąpione innym postanowieniem 

zgodnym z prawem oraz intencjami i celami niniejszej Umowy. 

8. O ile którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie zostałoby wykonane lub okazałoby 

się nie możliwe do wykonania z przyczyn niezawinionych przez żadną ze Stron, nie 

powoduje to unieważnienia pozostałych postanowień. W takim przypadku niniejsza 

Umowa zostanie przez Strony uzupełniona i wykonana, jak gdyby nie zawierała ona 

postanowienia niezgodnego z prawem lub postanowienia niemożliwego do wykonania. 

Strony zobowiązują się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem zgodnym z 

prawem oraz intencjami i celami niniejszej Umowy. 

9. Niniejsza Umowa została sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron.  

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 

I. Załącznik nr 1 – wykaz składników ZCP, 

II. Załącznik nr 2 – oferta Kupującego wraz z załącznikami. 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY       KUPUJĄCY 


