Załącznik nr 1
PROJEKT UMOWY

Umowa kupna – sprzedaży
Nr ……. /2013

zawarta w dniu …………… w Chotyninie, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg
w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec, NIP 997 00 00 028, REGON 730977321
reprezentowanym przez:
Dyrektora

- mgr inż. Andrzeja Drzazgę

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………… REGON …………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§1
1. W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 12.09.2013r. Sprzedający sprzedaje,
a Kupujący kupuje drewno (pakiet/pakiety drewna) pochodzące z wycinki drzew z pasów
drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie tj.:
a) pakiet nr 1 drewno tartaczne w 2 i 3 klasie grubości w ilości 13,46 m3 w tym:
- topola 7,14 m3, lipa 5,42 m3, jesion 0,90 m3
(drewno składowane na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie)
i/lub
b) pakiet nr 2 - drewno opałowe w 2 i 3 klasie grubości w ilości 10,78 m3 w tym:
- topola 1,58 m3, lipa 5,22 m3, jesion 3,30 m3, akacja 0,68 m3
(drewno składowane na placu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie)
i/lub
c) pakiet nr 3 - drewno tartaczne w 3 klasie grubości w ilości 12,80 m3 w tym:
- topola 12,80 m3
(drewno składowane w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4709 E miejsc. Ostrówek)
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2. Wartość sprzedawanego drewna (pakietu/pakietów) wynosi:
a) pakiet nr 1 ......................... zł brutto
słownie: .......................................................................................................................................
i/lub
b) pakiet nr 2 ......................... zł brutto
słownie: .......................................................................................................................................
i/lub
c) pakiet nr 3 - ........................zł brutto
słownie: .......................................................................................................................................

zgodnie z ofertą/ofertami stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§2
1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie rachunku wystawionego
przez Sprzedającego zgodnie z ilością zakupionych pakietów drewna.

2. Kupujący dokona Sprzedającemu zapłaty należności za zakupiony pakiet/pakiety drewna
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto …………. zł, słownie: ……………… złotych.

3. Kupujący dokona zapłaty należności przelewem na konto Sprzedającego w RBS Lututów
o/Wieruszów nr 36 9256 0004 2600 0390 2000 0020 w terminie 7 dni od dnia otrzymania
rachunku.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty
określonej w ust. 2 i okazaniu dowodu wpłaty.

5. Odbiór drewna (pakietu/pakietów) nastąpi w ciągu 10 dni od daty zapłaty. Odbiór drewna
może być dokonywany partiami w ilościach określonych w rejestrze odbioru drewna.

6. W przypadku nie odebrania zakupionego drewna (pakietu/pakietów) w wyznaczonym
terminie, Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie może zgłaszać
roszczeń do całkowitej lub częściowej utraty zakupionego drewna.
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§3
1. Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem i na koszt Kupującego.

2. W przypadku transportu dokonywanego przez przewoźników działających w imieniu i na
rzecz Kupującego, przed odbiorem każdego pakietu drewna, Kupujący zobowiązuje się
dostarczyć do Sprzedającego upoważnienie do odbioru drewna oraz zaopatrzyć przewoźnika
w kopie tego upoważnienia.

3. Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno.

§4
Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna.

§5
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

§8
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Kupującego i Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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