(Niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym kupującym
i może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z warunków
przetargu oraz uzyskanych ofert)

U M O W A nr
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Gminą Susz : NIP 744-166-08-29 zwaną w
dalszej części umowy „Sprzedającym ", reprezentowaną przez
1. Krzysztofa Pietrzykowskiego – Burmistrza Susza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz – Bożeny Chmielewskiej
a
…………………………………………legitymującym się dowodem osobistym....................
Nr PESEL……………………………………………………………
zamieszkałym................................................................................................................................
lub
…………………………………………………………………………………………………...
nazwa firmy, adres, NIP

zwanym dalej "Kupującym", została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku przetargu nieograniczonego ofertowego znak:………… z dnia ………………
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno użytkowe/opałowe pochodzące z
usunięcia drzew wyciętych na terenie działki nr 55 obręb 3/ stadion miejski w Suszu przy
ul. Leśnej / na podstawie decyzji Starosty Iławskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (znak:
OŚR.613.1.166.2017).
2.Na przedmiot Umowy określony w § 1ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy i obejmuje
sprzedaż
Zadanie nr 1 – sprzedaż drewna tartacznego
1/ drewno sosna zwyczajna – 60,40 m3
2/ dąb szypułkowy – 5,0 m3
lub
Zadanie nr 2 – sprzedaż drewna opałowego
1/ drewno opałowe / sosna zwyczajna, bud zwyczajny, dąb szypułkowy/- 21,82 m3
§2
1.Termin realizacji umowy: 14 dni po podpisaniu umowy
§3
1. Cena nabycia wynosi .....................zł brutto/m3 słownie: ....................................................
zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty zawarcia umowy.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty
określonej w ust. 2 i okazaniu dowodu wpłaty.

4. Po odbiorze końcowym drewna sporządzony zostanie protokół podpisany przez
sprzedającego i kupującego
4. W przypadku nie odebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający
nie odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie może zgłaszać roszczeń do
całkowitej lub częściowej utraty zakupionego drewna.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia przez Kupującego.
§4
1. Zapłaty, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać
w formie przelewu na konto bankowe „Sprzedającego” nr …………………………………
2.Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto „Sprzedającego”.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu:
1) odsetki za opóźnienie zapłaty określonej w § 3 ust. 2 umowy Sprzedającemu w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust.1
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2) opóźnienie „Kupującego” w zapłacie przekraczające 21 dni, upoważnia
„Sprzedającego” do jednostronnego rozwiązania umowy.
3) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust.1 niniejszej
umowy. Sprzedający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych
do dnia odstąpienia.
4) karę umowną za opóźnienie terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.1 w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust.1
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
§5
1. Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem i na koszt Kupującego po
uprzednim zgłoszeniu Sprzedającemu terminu odbioru drewna.
2. W przypadku transportu dokonywanego przez przewoźników działających w imieniu i na
rzecz Kupującego, przed odbiorem pierwszej partii drewna, Kupujący zobowiązuje się
dostarczyć do Sprzedającego upoważnienie do odbioru drewna oraz zaopatrzyć
przewoźnika w kopie tego upoważnienia.
3. Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno.
§6
1.Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części
spowodowane siła wyższą, za którą uważa się zdarzenia, które w chwili podpisywania
umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez
okoliczności od nich niezależne (pożar, powódź, stan klęski żywiołowej itp.).
§7
Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna.
§8
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
§ 11
Niniejsza umowa sporządzona została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz otrzymuje dla Kupujący , 2 egzemplarze Sprzedający.
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