Załącznik nr 3 do ogłoszenia

UMOWA KUPNA –SPRZEDAŻY
W dniu ………………... pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 zwanym dalej
„Sprzedającym” w imieniu, którego działa:
Burmistrz - dr Andrzej Kunt,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mirelli Ławońskiej z jednej strony,
a ……………… reprezentowanym przez ………………………………………………………...
zwanym dalej „Kupującym” zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący zgodnie ze swoją ofertą z dnia …………………… nabywa drewno
sosnowe średniowymiarowe pozyskane z wycinki drzew stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą,
S2b (tzw. papierówce grubej) i S2ap. (tzw. ogólnego przeznaczenia) w ilości:
1. S2b - ………………. (stos nr : ……………..)
2 S2ap - ……………… (stos nr : ………………)
Ogółem m3 - ……………. m3
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń oraz że nie będzie z
tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego .
§2
1.Kupujący za przedmiot umowy zapłaci cenę wynikającą z jego oferty z dnia ……………….. wynoszącą
……………. zł brutto /słownie:………………………………../.
2. Zapłata kwoty wskazanej w ust.1 nastąpi w terminie 7 dni od dnia popisania umowy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedającego, na konto w niej wskazane. Za nieterminowe uiszczenie
kwoty do zapłaty wynikającej z faktury, naliczane zostaną odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
1. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zakupem drewna, tj. m.in.:
a) załadunek i transport zakupionego drewna,
b) wypłatą odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu,
c) uporządkowanie terenu działki po złożonym drewnie w terminie 7 dni od daty wydania przedmiotu
sprzedaży.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży i jego odbiór nastąpi w dniu zawarcia umowy.
§4
Strony ustalają, ze w przypadku nie wykonania przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w §3 ust.1 lit. c)
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki (słownie
złotych: sto 00/100).
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
§6
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy strony poddają się pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Sprzedającego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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