WZÓR
Umowa kupna – sprzedaży
Nr GRO-UM/2013/…
W dniu …………………. 2013 r. w Zawadzkiem pomiędzy:
Gminą Zawadzkie z siedzibą przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, w imieniu i na rzecz której działa
Burmistrz Zawadzkiego – Mieczysław Orgacki, zwaną dalej „Sprzedającym”, a
…………………………………………………………………………………………………….……………,
zwanym dalej „Kupującym”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe/użytkowe* w ilości …….…… m3, nabyte
przez Kupującego w drodze trzeciego (III) pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Zawadzkie, przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w dniu ……………..
2013 r., za łączną cenę …….….……..….... zł netto (słownie: …………………..………….………… zł
netto), powiększoną o podatek VAT …... %, tj. ………………………… zł brutto (słownie:
………………………………………..………… zł brutto)
§2
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan zakupionego drewna i nie wnosi z tego tytułu żadnych
uwag ani roszczeń.
§3
1. Zapłata za drewno opałowe/użytkowe*, w wysokości określonej w § 1, nastąpi przelewem na
konto Sprzedającego Nr 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005 w Banku Spółdzielczym
w Zawadzkiem, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto, o którym mowa
w ust. 1.
§4
1. Zakupione drewno użytkowe/opałowe* zostanie wydane Kupującemu w terminie 7 dni od
daty wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru drewna z miejsca składowania, w tym jego
załadunku i transportu, we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Odbiór drewna, o którym mowa w § 1, odbędzie się w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu umowy.

§5
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków pieniężnych na
konto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy następować będą w formie aneksów, sporządzonych na piśmie,
za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikłe w trakcje realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozstrzygną
polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy Sprzedającemu.
§9
Umowę sporządzono w trzech /3/ jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa /2/ egzemplarze
otrzymuje Sprzedający, a jeden /1/ egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Kupujący:

Sprzedający:

*niewłaściwe skreślić

Sporządziła: R. Augustyniak - podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
Zatwierdziła: K. Bartoszek - Kierownik Referatu GRO w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

