Załącznik nr 1
Projekt

UMOWA
KUPNA – SPRZEDAŻY DREWNA
zawarta w dniu ........................... pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz , ul. Rynek 1,
NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
Artura Bochenka – Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
a ……………………………………………………..
…………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna, pochodzącego z wycinki drzew w Parku
Strzeleckim w Nowym Sączu, zakupionego w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego, który
odbył się w dniu ………………….. 2019r.
2. Drewno przeznaczone do sprzedaży jest zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do
umowy i zostało złożone na placu przy ul. Tłoki 24 w Nowym Sączu.
3. Kupujący zapoznał się ze stanem ilościowym i jakościowym drewna i nie będzie składał reklamacji.
§2
1. Wartość drewna jest zgodna z ofertą Kupującego i wynosi : …………………………………brutto
(słownie: ……………………………………………………….. 00/100), w tym podatek VAT …%
2. Sprzedający wystawi fakturę Vat na sprzedaż drewna nie później niż 3 dni od daty podpisania
umowy kupna – sprzedaży z terminem zapłaty 14 dni.
3. Należność za drewno Kupujący dokona przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. 15 1050
1445 1000 0023 5299 0564 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
§3
1. Sprzedający naliczy Kupującemu ustawowe odsetki za nie zapłacenie należności za drewno
w ustalonym terminie.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia naliczonych odsetek w terminie 14 dni od daty
wystawienia przez Sprzedającego noty odsetkowej,
3. Wpłacone wadium w wysokości: ………….. zł ( słownie: …………………………………………),
stanowić będzie zabezpieczenie terminowego odbioru i regulowania należności za sprzedane drewno.
Po zakończeniu umowy zabezpieczenie podlega zwrotowi po naliczeniu odsetek bankowych
i potrąceniu kosztów obsługi bankowej.
4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego.
§4
1. Kupujący dokona odbioru drewna na własny koszt i ryzyko, po uprzednim zgłoszeniu
Sprzedającemu terminu odbioru drewna.
2. Odbiór drewna następuje w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy. Nie zgłoszenie się
Kupującego po odbiór drewna w określonym terminie Sprzedający może traktować jako odstąpienie
Kupującego od umowy.
3. Odbiór zakupionego drewna dokonuje Kupujący lub osoba działająca z jego upoważnienia.

4.Fakt odbioru drewna potwierdzają strony umowy podpisami na protokole odbioru drewna.
§5
1.Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania
niniejszej umowy.
2. Sprzedający nie będzie udostępniał danych innym podmiotom i osobom fizycznym, chyba że
obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez upoważnionych pracowników Urzędu
Miasta Nowego Sącza.
3. Kupujący ma wgląd do swoich danych osobowych oraz ich uaktualniania.
4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić po rozwiązaniu wyżej wymienionej
umowy.
§6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. Spory i inne sprawy wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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