Załącznik 2 – wzór umowy

UMOWA
Nr ……………………………….
Zawarta w dniu ……………roku w Pszczynie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim z siedzibą w
Pszczynie 43-200, przy ul. 3 Maja 10, NIP: 638-180-00-82 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Pan ………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą,
a:
………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym
§1
1. W sprawach objętych niniejszą umową Sprzedawcę reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie z siedzibą przy ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa drewno
pochodzące z wiatrołomów z pasów drogowych, którego ilość została oszacowana obmiarem
brakarskim nr 2/2022 z dnia 05.09.2022 r., w łącznej ilości 19,413 m3.
§2
Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan i ilość drewna wym. w § 1 ust. 2, oraz że nie wnosi
żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.
§3
1. Kupujący zapłaci przelewem kwotę ………….zł brutto na konto: Bank Spółdzielczy Pszczyna Nr
……………………. w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Sprzedawcy.
§4
Zakupiony towar zostanie wydany Kupującemu w miejscu jego składowania w terminie 1 dnia
roboczego od daty wpływu środków pieniężnych wym. w § 3 ust. 1 na konto Sprzedawcy.
§5
Kupujący dokona odbioru zakupionego drewna własnym transportem. Załadunek i rozładunek
drewna odbywa się środkami i na koszt Kupującego.
§6
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego1)
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§8
Umawiające się strony uzgadniają, że spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywać w drodze
negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia wskazują jako właściwy do ich rozpatrywania
Sąd właściwy dla Pszczyny, jako miejsca wykonania umowy.
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwie dla Sprzedawcy i jedną
dla Kupującego.
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