Załącznik Nr 2
do Ogłoszenia o sprzedaży
z dnia 16.12.2019 r.

/wzór/
Umowa nr ...../ 2020
zawarta w dniu …………..2020 r., po przeprowadzeniu pisemnego przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Złotów z dnia 16.12.2019 r., pomiędzy:
Gminą Złotów
z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
NIP 767-16-10-628
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Piotra Lacha
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilią Konopińską-Nochowicz
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………
z siedzibą: …………………………………………………………
NIP: ………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Kupującym”
w rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
pisemnym na sprzedaż drzew na pniu, strony zgodnie ustalają, iż została zawarta umowa treści
następującej:
§1
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje drzewa na pniu, rosnące w miejscowościach na terenie
gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i złożoną ofertą z dnia…………..
2. Kupujący jest zobowiązany do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew
we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich
zgodnie z przepisami bhp.
§2
1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 31 marca 2020 r.
2. Wskazanie drzew do wycinka nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy przed przystąpieniem do
wycinki.
§3
1. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu za pozyskane drewno cenę brutto:….….zł
(słownie:………………………..………………………….……………………..………………….).
2. Kupujący dokona zapłaty nie później niż przed przystąpieniem do wycinki drzew.
3. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi fakturę VAT za zakupione drzewa.
4. Kupujący określoną w fakturze cenę wpłaci na rachunek w Sprzedającego prowadzony w SBL
Złotów, nr 70894100060000113720000010, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
5. Za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki ustawowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§4
1. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa w związku z
realizacją umowy tj. :
a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
b) wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu osób
trzecich lub osobom trzecim, ewentualne uszkodzenia, wyłączenie linii energetycznych lub
telekomunikacyjnych,
c) uprzątnięcie drzew, gałęzi, obniżenia pni poniżej poziomu gruntu.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich
zgodnie z przepisami bhp.
§5
1. Odbiór końcowy wykonania wycinki nastąpi w terminie 7 dni od powiadomienia przez
Kupującego o zakończeniu.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji umowy, a w
szczególności nie uporządkowania terenu wycinki, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w
ciągu 7 dni.
§6
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę sprzedającego.
§9
Umowę zawarto w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

