PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ...............2021 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:
……………………………………………………………………….
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
(Dz.U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Przedmiot umowy
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno będące jego własnością, pochodzące z cięć drzew
przydrożnych rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Zestawieniu drewna stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
3. Załadunek, transport drewna oraz uporządkowanie miejsca składowego należy do Kupującego
i odbywa się na jego koszt.

Obowiązki stron
§2
1. Cena nabycia zgodna z ofertą zakupu stanowiącą integralną część niniejszej umowy wynosi:
Zadanie II.11 Plac Zamysłowo
Cena nabycia 1 m³ drewna wynosi ............................ zł brutto
Całkowita wartość zakupu drewna w ilości m3 wynosi .......................... zł brutto
Słownie: …………………………………….……………………………………………………………………………………………………
Zadanie II.12 Plac Zamysłowo
Cena nabycia 1 m³ drewna wynosi ............................ zł brutto
Całkowita wartość zakupu drewna w ilości m3 wynosi .......................... zł brutto
Słownie: …………………………………….……………………………………………………………………………………………………
Zadanie II.13 Plac Zamysłowo
Cena nabycia 1 m³ drewna wynosi ............................ zł brutto
Całkowita wartość zakupu drewna w ilości m3 wynosi .......................... zł brutto
Słownie: …………………………………….……………………………………………………………………………………………………
2. Wadium złożone przez Kupującego zalicza się na poczet ceny. W przypadku gdy Kupujący odstąpi
od umowy przed rozpoczęciem jej wykonywania i brak będzie możliwości rozliczenia wadium,
wadium zostanie zaliczone na poczet kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.
3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić całą cenę brutto zakupionego drewna w wysokości stanowiącej
różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną zakupu, a wniesionym wadium, w terminie nie dłuższym niż
10 dni od dnia zawarcia umowy przelewem na konto nr
45103012470000000007822001 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu.
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4. Wydanie drewna nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na wskazany
przez Sprzedającego rachunek bankowy, jednak Kupujący jest zobowiązany odebrać drewno nie
później niż w ciągu 30 dni od daty uregulowania należności.
5. W przypadku nieodebrania drewna w terminie, o którym mowa w ust. 4, Sprzedający wyznaczy
termin dodatkowy na odbiór drewna. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu, Sprzedający
odstąpi pisemnie od umowy sprzedaży.
6. W przypadku nieodebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie
odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie może zgłaszać roszczeń do całkowitej lub
częściowej utraty zakupionego drewna.
7. W przypadku odbioru w wyznaczonym terminie tylko części drewna przez Kupującego – Sprzedający
zastrzega sobie brak możliwości odstąpienia od umowy oraz nałożenie na Kupującego kosztów
magazynowania pozostałego nieodebranego drewna z placów tj. 120 zł brutto za każdy rozpoczęty
dzień magazynowania drewna liczony do dnia odbioru pozostałego drewna dla każdego zadania
oddzielnie.

1.

2.

3.
4.

Kary umowne
§3
Sprzedający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za niewykonanie umowy:
1) Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Kupujący w wysokości 10% wartości umownego brutto
każdego zadania określonego w § 2 ust. 1.
2) Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne za opóźnienie w odbiorze drewna z placu
tj. 120 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania drewna dla każdego zadania
oddzielnie.
Jeżeli Sprzedając odstąpi od umowy z powodu opóźnień w odbiorze drewna lub braku należnej
wpłaty za drewno, to Sprzedający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytułu odstąpienia od umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty otrzymania
wystąpienia przez Sprzedającego z koniecznością zapłacenia kary.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odbiór drewna
§4
1. Każdorazowy wjazd na plac magazynowy po odbiór drewna należy zgłosić telefonicznie
osobom prowadzącym nadzór celem udostępnienia placu magazynowego.
2. Wydanie drewna następuje w obecności osób nadzorujących zadania w godz. 7.00-15.00 od
poniedziałku do piątku.
3. Wszelkie szkody wynikłe podczas transportu i załadunku drewna ponosi Kupujący.

Nadzór
§5
1. Nadzór nad realizacją ze strony Sprzedającego dla zadania II sprawować będzie p. Wiesław
Jankowiak – tel. 501029331 obwód drogowy Zamysłowo / Magdalena Kempińska – Domitrz
tel. 508537947.
2. Osobą odpowiedzialną za odbiór drewna ze strony Kupującego będzie ……………………………… tel.
3. Wymienione w ust. 1 -2 osoby są upoważnione do podpisania protokołu odbioru usługi oraz
wydania przedmiotu umowy.
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1.
2.
3.
4.

Postanowienia końcowe
§6
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 Sprzedającego.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Kupującego i dwa dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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