Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
UMOWA nr
w dniu ……………… r. w Tucholi pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
działającym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie głównego księgowego - ……………………………………….
zwanym dalej Sprzedawcą
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
w wyniku przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki przy drogach powiatowych
ogłoszonego w dniu 17.01.2018 r. zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno w ilości 553,53 m3, pozyskane z wycinki
drzew przy drogach powiatowych, składowane na terenie Zarządu Dróg Powiatowych
w Tucholi, ul. Przemysłowa 7, 89-500 Tuchola.
2. Kupujący oświadcza, że stan i jakość przedmiotu umowy jest mu znany oraz nie wnosi
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za zakupione drewno cenę w wysokości ……………………zł
brutto (słownie: ……………………….) zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zapłata ceny za zakupione drewno, określona w ust. 1, nastąpi przelewem na konto
Sprzedającego nr 49 1560 0013 2342 8687 7000 0001 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
3. Tytuł własności do drewna przechodzi na Kupującego z dniem dokonania zapłaty na rzecz
Sprzedawcy ceny, o której mowa w ust. 1.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Sprzedawcy.
5. Z chwilą wydania/załadunku drewna przez Kupującego ryzyko jego utraty przechodzi
na Kupującego.
§3
1. Rozpoczęcie załadunku i transportu drewna Kupujący może rozpocząć po dokonaniu zapłaty
na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony.
2. Kupujący zobowiązuje się do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i transportu drewna
na własny koszt w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.
3. Drewno będzie przekazane jednorazowo w dniu odbioru. Kupujący zobowiązuje się
do potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy.

4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem drewna, a także
odpowiada w szczególności z tytułu:
1) wypłaty odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu
drewna,
2) ewentualnych uszkodzeń dróg, pojazdów, linii elektrycznych lub telekomunikacyjnych
oraz innych urządzeń.
§4
1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Kupujący
nie dokona zapłaty ceny za zakupione drewno w terminie, o którym mowa § 2 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną
w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy
§5
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla Sprzedawcy.
3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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