PROJEKT - UMOWA NR ZDP.OŚ.262. …. / 19
zawarta w dniu ...............2019 r. pomiędzy: Powiatem Poznańskim
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiającym,
……………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….
NIP: ……………………. Regon: ………………………………
zwanym dalej Kupującym
na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty Kupującego w przetargu
przeprowadzonym zgodnie z art. 701, 703, 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t. j. Dz.U z 2016r., poz. 380 ze zm.).
Przedmiot umowy
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno będące jego własnością , pochodzące z cięć
drzew przydrożnych Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Zestawieniu drewna stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy.
3. Załadunek, transport drewna oraz uporządkowanie miejsca składowego należy do oferenta
i odbywa się na jego koszt.
Cena nabycia i zasady płatności
§2
1. Cena nabycia zgodna z ofertą zakupu stanowiącą integralną część niniejszej umowy wynosi:
Zadanie I Kłody
Cena nabycia 1 m³ drewna wynosi ............................ zł brutto
Całkowita wartość zakupu drewna w ilości 9,88 m3 wynosi ....................... zł brutto
Słownie: …………………………………….………………………………………………………………………………………………
Zadanie II Stosy
Cena nabycia 1 m³ drewna wynosi ............................ zł brutto
Całkowita wartość zakupu drewna w ilości 50,71 m3 wynosi .......................... zł brutto
Słownie: …………………………………….………………………………………………………………………………………………
2. Oferent zobowiązany jest zapłacić całą cenę brutto zakupionego drewna w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia zawarcia umowy przelewem na konto nr 45103012470000000007822001 Bank
Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu.
3. Wydanie drewna nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na wskazany
przez Sprzedającego rachunek bankowy , jednak oferent jest zobowiązany odebrać drewno nie
później niż w ciągu 3 dni od daty uregulowania należności. W przypadku nieodebrania drewna
w terminie, sprzedający wyznaczy termin dodatkowy na odbiór drewna. Po bezskutecznym
upływie drugiego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży.
4. W przypadku nieodebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie
odpowiada za zakupione drewno, a oferent nie może zgłaszać roszczeń do całkowitej lub
częściowej utraty zakupionego drewna.
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5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Sprzedający wyznaczy termin dodatkowy na odbiór
drewna. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży
Nadzór
§3
Nadzór nad realizacją sprzedaży sprawować będzie Wiesław Jankowiak– tel. 501029331.

1.
2.
3.
4.

Postanowienia końcowe
§4
Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla miejsca siedziby oferenta.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
oferenta i dwa dla sprzedającego.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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