PROJEKT UMOWY

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ......../2015
zawarta w dniu ................... 2015 r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
KRS 0000110057
NIP 652-16-07-392
REGON 072686984
reprezentowanym przez:
…………………
…………………
zwanym dalej „SPRZEDAJĄCYM”,
a Panem/ią/Firmą ........................................................................ NIP/PESEL ...................., REGON
.................. reprezentowaną przez Pana/ią .................................
zwanym w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”
została zawarta umowa o treści następującej:
§l
„SPRZEDAJĄCY” sprzedaje a „KUPUJĄCY” kupuje drewno pochodzące z wycinki drzew
pozyskane w związku z budowaną kanalizacją w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, w ilości 14,09 m3.
§2
„KUPUJĄCY” jest zobowiązany do zapłaty za zakupione drewno cenę w wysokości:
…………………. netto
…………………. (8 % VAT)
…………………. brutto
(słownie: ....................................... 00/100)
zgodnie z zapisami na fakturze VAT wystawionej przez „SPRZEDAJĄCEGO”, w terminie przed
wydaniem przedmiotu sprzedaży.

§3
1. Drewno zostanie wydane po zapłaceniu faktury.
2. „KUPUJĄCY” jest zobowiązany do dokonania odbioru i wywozu drewna własnym staraniem,
na własny koszt i ryzyko do 14 dni licząc od dnia przetargu.
3. „KUPUJĄCY” naprawi na własny koszt wszelkie mogące powstać w czasie załadunku drewna
uszkodzenia terenu lub pasa drogowego oraz uprzątnie teren po składowanym drewnie.
§4
1. „KUPUJĄCY” zapłaci „SPRZEDAJĄCEMU” kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 3.2 w wysokości 1 % wartości brutto określonej w
paragrafie 2 – za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn zależnych od „KUPUJĄCEGO”
– w wysokości 20 % wartości brutto określonej w paragrafie 2.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez
Sąd właściwy dla „SPRZEDAJĄCEGO”.
2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla
„KUPUJĄCEGO” i 2 egz. dla „SPRZEDAJĄCEGO”.
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