projekt)

UMOWA Nr GKM.271. .2019
zawarta w dniu:
pomiędzy:
Gminą Hudzyń ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń. NIP: 607-OO-16-328
w imieniu, której dziala Wójt Gminy Budzyń- Marcin Sokolowski
zwanym dalej Sprzedającym.
a

zwanym w treści umowy Kupującym.
W wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna
w miejscowości Budzyń ul. Łucjanowo Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa drewno
pochodzące z wycinki drzew w ilości 7,11 m3 zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy.

*2
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości
zł brutto
słownie
2. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty należności za drewno w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy na rachunek bankowy Gminy Budzyń 18 8945 0002 2600 0101 2000
00201.
3. Nie dokonanie wpłaty na konto w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z
zakupu przedmiotowego drewna i odstąpieniem od umowy przez Kupującego. Zaistnienie
takiej sytuacji skutkuje naliczeniem kary umo%yncj zgodnie z

*4

ust. 1 pkt b) umowy.

*3.
1. Kupujący po wpiacie pieniędzy na rachunek Sprzedającego .w terminie do 30 listopada we
własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego drewna oraz posprzatania
terenu.
2. Odbiór drewna nastąpi z dzialki stanowiącej wiasność Sprzedającego przy ul. Lucjanowo,
64-840 Budzyń, w obecności Pani Pauliny Błażejczyk- pracownika urzędu.
3. Strony w chwili odbioru podpisują protokół odbioru. Podpis Kupującego na dokumencie
stanowi potwierdzenie zgodności wydanego drewna z umową.

1. Kupujący zobowiązany jest do zaplaty Sprzedającemu kar umownych z tytuiu:
a) opóźnienia w odbiorze drewna w wysokości 0,3% wartości umowy brutto, o której
mowa w

*2

ust. I umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

b) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Kupującego

—

w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w

* 2 ust.

2. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych.

I umowy.

*5
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
xy

formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem ich

nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempłarzach, po jednym dła każdej ze
stron umowy.
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