UMOWA
KUPNA – SPRZEDAŻY

Załącznik nr 3 do ogłoszenia Wójta Gminy
Sanok z dnia 18.04.2017r.
o sprzedaży drewna

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………………… w Sanoku pomiędzy:
Gminą Sanok, adres: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, NIP: 687-17-83-356, REGON: 370440749
reprezentowaną przez:
Panią Annę Hałas – Wójta Gminy Sanok
przy kontrasygnacie:
Pani Agnieszki Haduch – Skarbnika Gminy Sanok
zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą.
a:
………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§1
1. W wyniku przetargu ofertowego z dnia ……………………. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje
drewno wielkowymiarowe tartaczne pozyskane w lasach Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza położonego
na terenie wsi Łodzina w ilości ……………………… m3:
1) ocechowane numerami od nr ………………… do nr ………………., zgodnie ze świadectwem
legalności pozyskania drewna nr ………………………………………..
2) oraz numer drewna …………………. zgodnie ze świadectwem legalności pozyskania drewna nr
………………………………………..
we wszystkich klasach jakości i grubości.
2. Kupujący oświadcza, że drewno oglądał na składzie i nie wnosi zastrzeżeń do jego jakości.

§2
1.
Za drewno stanowiące przedmiot umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę ……………… zł
brutto ( słownie…………………………………) tj. ……… zł netto za 1 m3 + 23% VAT - zgodnie z ofertą
stanowiącą integralną część umowy.
2.
Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone
wadium (w wysokości 5 000,00 zł), stanowiącą kwotę …………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………..) w całości przed odbiorem zakupionego drewna
(lub części drewna) ze składu drzewnego w miejscowości…………………..

3.
Cenę sprzedaży należy wpłacić w terminie do dnia …………………. na konto Sprzedającego w
Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Sanoku nr 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001, przy
czym za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
§3
1.
Kupujący zobowiązany jest odebrać całość zakupionego drewna ze składu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………………… roku.
2.
O dokładnej dacie odbioru drewna Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę.
3.
Wydanie drewna ze składu drzewnego (po spełnieniu przez Kupującego wymogu określonego
w par 2 ust 2 i 3 dokonuje nadzorca lasu sołectwa …………….. lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy
Sanok, na podstawie protokołu odbioru drewna.
§4
W przypadku nieodebrania drewna ze składu w terminie określonym w par 3 ust 1 Sprzedawca naliczy
Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny sprzedaży brutto określonej w par 2 ust 1 umowy
za każdy dzień zwłoki.
§5
1.
W przypadku transportu drewna dokonywanego przez przewoźników działających w imieniu
i na rzecz Kupującego wydawanie drewna następować będzie na podstawie okazanego Sprzedawcy
pisemnego upoważnienia wydanego przez Kupującego.
2.
Transport drewna organizowany jest przez Kupującego i na jego koszt.
3.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia drewna przechodzi na Kupującego z chwilą
odbioru surowca przez Kupującego.
§6
1.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Kupujący nie
zapłaci ceny sprzedaży w terminie określonym w par 2 ust 3.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny określonej w ust 1 Sprzedawca zatrzymuje
wpłacone przez Kupującego wadium.
§7
1.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3.
Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego, jeden
dla Kupującego.
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