
Załącznik nr 2 

UMOWA 
KUPNA-SPRZEDAŻY 

NR 

zawarta w dniu r. pomiędzy: 
Gminą Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30; 26- 600 Radom; NIP 796-281-75-29 
Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom 
reprezentowanym przez 
Pana - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu- zwanym 
dalej „Sprzedającym", 
a 

zwanego w dalszej części umowy „Kupującym" z drugiej strony w wyniku dokonanego przez 
Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu ofertowym zawarto umowę 
następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowny jest sprzedaż drewna opałowego pozyskanego 
w trakcie cięć prowadzonych przez ZUK pochodzących z wycinek na terenie miasta Radomia 
w drodze przetargu ofertowego, który odbył się w dniu r„ zgodnie ze specyfikacją 
jak niżej: 

Lp. Asortyment 
Deklarowana 
ilość drewna 
przez oferenta 

Oferowana 
cena netto 
za 1 m3 

drewna 

Stawka 
VAT 

Łączna wartość 
brutto 
( kol.3 x kol.4) + vat 

l 2 3 4 5 6 

1. 
Drewno opałowe 
iglaste S4 m3 zł 8% Zł 

Z. 
Drewno opałowe 
liściaste miękkie S4 m3 zł 8% Zł 

3. 
Drewno opałowe 
liściaste twarde S4 m3 zł 8% Zł 

Łącznie b ru t to (suma wierszy 1-3) 

1. Kupujący dokonuje zapłaty za faktycznie odebrane drewno w terminie 14 dni licząc od 
dnia otrzymania faktury w formie przelewu na rachunek nr 54 1240 3259 1111 0010 
2193 7173. 

2. Wadium złożone przez kupującego w kwocie zł zostanie zaliczone na poczet 
ceny sprzedaży. 

3. Termin płatności faktury, to dzień w którym zapłata wpłynęła na rachunek bankowy ZUK 
w Radomiu. 



4. Kupujący za nieterminowe regulowanie należności jest zobowiązany do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§2 
1. Sprzedaż drewna dokonywana będzie na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
2. Kupujący dokona odbioru drewna własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, po 

uprzednim zgłoszeniu Sprzedającemu terminu odbioru drewna. 
3. Kupujący nie ma możliwości dokonywania selekcji gatunkowej i jakościowej drewna 

podczas załadunku. 
4. Odbiór całości drewna następować może sukcesywnie, partiami, jednak w okresie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy tj do dnia r. 
5. Odbioru zakupionego drewna dokonuje Kupujący lub osoba działająca z jego upoważnienia 

albo przedsiębiorca świadczący usługi transportowe, dysponujący stosownym 
upoważnieniem. Fakt dokonania odbioru drewna z siedziby ZUK osoba odbierająca drewno 
potwierdza podpisem. 
a) W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w 

wysokości 30 % wartości nieodebranej partii drewna zmierzonej protokolarnie przez 
Sprzedającego. 

b) kara zostanie naliczona w terminie 10 dni od końcowego terminu odbioru drewna 
wskazanego w §2 pkt 4. 

6. Sprzedający niezwłocznie wystawi fakturę po wydaniu każdorazowym surowca na 
podstawie protokołu potwierdzającego wydanie i odbiór drewna. 

§3 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części 
spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenia, które w chwili podpisania umowy 
nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 
niezależne (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, itp.) 

§4 
Jakiekolwiek zmiany umowy i jej rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

§5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§6 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla 
siedziby sprzedającego 

§7 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Kupującego i Sprzedającego. 

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY: 


