UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Nr PZDiT/…/2017
zrębków drewna pozyskanych w wyniku wycinki zakrzaczeń w pasach drogowych
dróg powiatowych
zawarta w dniu ………..2017r. roku w Łowiczu pomiędzy:
Powiatem Łowickim, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19
w imieniu którego działa:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, reprezentowany przez:
Zenona Dąbrowskiego – Dyrektora PZDiT w Łowiczu
zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………………….,
NIP ………………………………………, reprezentowanym przez:
………………………………….. - ……………………………….,
zwanym dalej KUPUJĄCYM, o następującej treści:
§ 1.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje zrębki drewna z liśćmi w ilości ok. 700 mp,
pozyskane
w
wyniku
wycinki
zakrzaczeń
w
pasach
drogowych
dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu
w Łowiczu. Kupujący potwierdza, że przedmiotem sprzedaży jest pryzma na której
zgromadzono zrębki usytuowana na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i umowa sprzedaży obejmuje w całości ilość zgromadzonych na
tej pryzmie zrębków, a cena umowna wynikająca ze złożonej oferty obejmuje tę ilość
zgromadzonych zrębków. Stan i ilość przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie zgłasza z tego
tytułu uwag.
§ 2.
1. Wydanie towaru nastąpi za pokwitowaniem odbioru przez Kupującego, na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, po zapłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.
2. Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie, w godzinach pracy Powiatowego
Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, o terminie i godzinie odbioru zrębków z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Kupujący odbierze towar własnym transportem, zaś Sprzedający zapewni załadunek.
§ 3.
Kupujący zapłaci należność za zrębki w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia
faktury VAT na konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 90 9288 0001
0004 4828 2000 0020.
§ 4.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za towar, o którym mowa w §1 kwotę …………... zł brutto
(słownie: ……………………………………).
§ 5.
Kupujący oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z rezygnacji
przez niego z oględzin przedmiotu sprzedaży w szczególności dotyczące ilości i jakości
nabywanych zrębków

§ 6.
1. Osoba do kontakty ze strony Kupującego
2. Osoba do kontakty ze strony Sprzedającego

- ………………………………….
- Mirosław Karcz, tel. 519 130 535.

§ 7.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Sprzedającego, 1 dla Kupującego.
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