Wzór umowy
Umowa sprzedaży
zawarta w dniu …………………… w Miasteczku Śląskim, pomiędzy:
GMINĄ MIASTECZKO ŚLĄSKIE z siedzibą przy ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie NIP 645 250
29 67.
reprezentowaną przez:
BURMISTRZA MIASTA – Pana Michała SKRZYDŁO
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Kupującym”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe w ilości …….…… m 3, nabyte przez
Kupującego w drodze przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasteczko Śl. o nr ewid. 1077/372, 486, 1505/318, 1509/349, 1072/372 oraz 530/145
w związku z realizacją inwestycji pn: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji
Tworzeń- Tworóg.", przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. za łączną cenę
…….….……..….... zł netto (słownie: …………………..………….………… zł netto), powiększoną o
podatek
VAT
…...
%,
tj.
…………………………
zł
brutto
(słownie:
………………………………………..………… zł brutto).
§2
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan zakupionego drewna i nie wnosi z tego tytułu żadnych
uwag ani roszczeń.
§3

1. Zapłata za drewno opałowe, w wysokości określonej w § 1, nastąpi przelewem na konto
Sprzedającego wskazane na wystawionej fakturze VAT przez Sprzedającego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania przez Kupującego faktury.
2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto, o którym mowa w
ust. 1.
§4
1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru drewna z miejsca składowania, w tym jego
załadunku i transportu, we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia
uregulowania należności, a Sprzedający obowiązany jest zakupione drewno wydać.
2. Odbiór drewna, o którym mowa w § 1, odbędzie się w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śl.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
§5
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków pieniężnych na konto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy następować będą w formie aneksów, sporządzonych na piśmie, za
zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Ewentualne spory wynikłe w trakcje realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozstrzygną
polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy Sprzedającemu.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Kupującego oraz Sprzedającego.
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