
WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu …………. 2020r. w Łosicach pomiędzy Powiatem Łosickim                           

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP 496 02 49 456, w którego imieniu działa Zarząd Dróg 

Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej „Sprzedającym”, 

reprezentowany przez: 

 

1. Pana Adama Wawryniuka- Dyrektora 

 

a ………………………………………………………………………………………………….. 

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

zwanym dalej ,, Kupującym” reprezentowanym przez: 

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

o następującej treści: 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego pisemnego, 

ofertowego rozstrzygniętego w dniu ………………..,   przeprowadzonego  na podstawie 

uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr  160/2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie ustalenia 

zasad gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego. 

 

§ 2 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa drewno opałowe S4 w ilości 11,45 m3, 

składowane w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2007W w msc. Borsuki przy posesji nr 

12 i 13.   

2. Za nabycie drewna Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zgodnie ze złożoną ofertą                             

o łącznej masie drewna opałowego: 11,45 m3, cenę brutto : ………………….…. zł, (słownie 

złotych: …………………………………………………………………………….……………………..). 

3. Cena określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty związane: 

1) z wywozem drewna i uprzątnięciem pasa drogowego. 

 

§ 3 

1.  Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w § 2 pkt. 2 umowy w kwocie: 

………………… zł, (słownie: ………………………………………………………………….……) 

na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w Łosicach w Banku Spółdzielczym                    

w Łosicach nr 63 8038 0007 0010 1185 2000 0010  w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży.                       

2.W terminie 3 dni od dnia płatności Sprzedający wystawi dla Kupującego fakturę VAT. 

3. Kupujący nie może przystąpić do wywozu drewna przed dokonaniem zapłaty należności za 

przedmiot sprzedaży. 

§ 4 

Kupujący zobowiązuje się: 

1) przed przystąpieniem do wywozu drewna udokumentować wpłatę należności za zakupione 

drewno, 

2) uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu terenu pasa drogowego, w terminie 

uzgodnionym przez obie strony, 

3) prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP, 



4) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu przy możliwości jego ograniczenia 

i krótkotrwałego wstrzymania, 

 

§ 5 

1. Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania do dnia 25 11.2020r. 

2. W przypadku odstąpienia od wykonania niniejszej umowy lub nie zrealizowania jej                       

w całości Kupujący traci należność za kupione, a nie odebrane drewno. 

 

§ 6 

Nadzór nad wywozem drewna ze strony Sprzedającego sprawować będzie: Pani Małgorzata 

Stefanowicz – Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych w ZDP Łosice                                

tel. 83 359 02 32. 

 

§ 7 

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 

właściwe dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 11 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta. 

2) Instrukcja dla Oferentów. 

 

 

 

                 Sprzedający:                                                                     Kupujący: 

              

          ........................................                                                 ...................................... 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 

 

 ……………………………………. 


