
 
 

Wzór Umowy  Nr 1/2018 
  

Zawarta w dniu …...…. marca 2018 r. pomiędzy Urzędem Gminy Jeleniewo zwanym dalej 

,,Sprzedającym’’ reprezentowanym przez: 
 

1. Kazimierz Urynowicz  –  Wójt Gminy Jeleniewo   
 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Danuta Bożena  Harasz  
 

a  …………………………………………………………………………………………………………..,   
     zwanym dalej  ,,Kupującym” reprezentowanym przez: 
 

1. ......................................................................................................................…………………........ 

   

Niniejszą umowę zawartą bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych, na mocy art. (Dz. U. z 2017r., 1579 z późn zm.). W wyniku dokonania przez 

Zamawiającego badania rynku (zapytanie ofertowe nr RGZ.6131.24.2018 z dnia 23 lutego 2018r.) 

została zawarta umowa w sprawie sprzedaży drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2018 r.                 

z nieruchomości stanowiących własność gm. Jeleniewo, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Na podstawie oferty z dnia …………… r. na: Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych  

do wyrębu w 2018r. z nieruchomości stanowiących własność gm. Jeleniewo. 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący zobowiązuje się kupić drzewa „na pniu”: 

 
1.Obręby: Jeleniewo, Malesowizna, Prudziszki, Leszczewo o szacunkowej objętości około 25,5 m3,            

po cenie …… zł (netto) za 1 m3 + podatek VAT 

 
w kwocie …………… zł. = ……………… zł. brutto 
 

§ 2 

 

1. Ustala się następujący sposób sprzedaży: 

 Sprzedający zawiadomi na piśmie Kupującego, że zezwala na wycinkę drzew, określi termin  

wycinki. 

 Kupujący zgłosi gotowość kupna ściętych drzew uprzednio przekazanych protokołem przez 

Sprzedającego. 

 w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru drewna Sprzedający dokona 

obmiaru ściętych drzew oraz wyliczenia ilości m3 drzewa i wystawi fakturę VAT, a kupujący 

odbierze przedmiotowe drzewo w ciągu 3 dni. 

2. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi w oparciu o sporządzony protokół odbioru,   

Należność będzie płatna przelewem na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach      

Nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002, lub w kasie Urzędu Gminy w Jeleniewie przy ul. 

Słoneczna 3,  w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. 

3. Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w opłacie faktur przez 

Kupującego. 

4. Kupujący oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług - VAT i posiada 

numer identyfikacji podatkowej – NIP ……………………………………. 
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§ 3 

 

1. Przy realizacji wycinki drzew Kupujący ponosi odpowiedzialność za: 

 utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew, 

 prawidłowe oznakowanie robót znakami drogowymi (w uzgodnieniu ze Sprzedającym) 

 wycinkę drzew przy istniejących utrudnieniach 

 odwiezienie drewna 

 sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach z  przyległego terenu 

 organizację robót  

 ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim  

 uszkodzenie nawierzchni, korpusu drogowego, oznakowania pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 

 inne. 

§ 4 

                

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zobowiązany będzie  

do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 1 % 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze. 

3. W sytuacjach, gdy kary umowne, przewidziane w pkt 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

 

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

 

§ 6 

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd. 

  

§ 7 

 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.         

 

 § 8 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Sprzedającego,  

1 egzemplarz dla Kupującego. 

 

 

    

      

                Sprzedający:                                                                   Kupujący: 

 

 

 

 

………………………………….                                       ………………………………… 

 

 

 

 


