UMOWA NR ………/2019/WZÓR
Na sprzedaż drewna opałowego (S4) pozyskanego w ramach wycinki sanitarnej na terenie
zieleni – dz nr 86 AM-27obręb Oborniki Śląskie, ul. Makuszyńskiego, gmina Oborniki
Śląskie”.
zawarta w dniu ………………………. w Obornikach Śląskich w wyniku prowadzonego
postępowania nr: ZP.7021.2.2019 pomiędzy:
Gminą Oborniki Śląskie, z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie,
NIP: 915-16-05-065, REGON: 931935081
reprezentowanym przez:
Arkadiusza Poprawę – Burmistrza Obornik Śląskich
przy kontrasygnacie
Anny Syrnik – Zastępcy Skarbnika
zwanego dalej Sprzedającym,
a ……………………………………………………..
……………………………………………………….
zwanym/-ą dalej Nabywcą
została zawarta umowa o następującej treści:
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania strony postanawiają:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Nabywca dokonuje zakupu drewna opałowego (S4) pozyskanego
w ramach wycinki sanitarnej na terenie zieleni – dz nr 86 AM-27 obręb Oborniki Śląskie,
ul. Makuszyńskiego, gmina Oborniki Śląskie w ilości:
- 38,60 mp drewna- sortyment S4- grochodrzew (38,30 mp) i głóg (0,3 mp)
§2
1. Wykonawca zapłaci na konto Gminy Oborniki Śląskie, nr rachunku: Bank Spółdzielczy
13 9583 0009 0000 1007 2000 0016 kwotę w wysokości ……………… zł brutto (słownie:
……………………………………………………00/100 PLN) na podstawie wystawionej przez
Zamawiającego faktury, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

zabrania

drewna

opałowego

w

terminie

……………………… zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Oferta Nabywcy wraz
z zaproszeniem stanowi integralną część niniejszej umowy.
§3
Strony ustanawiają przedstawicieli do wspólnych kontaktów w realizacji niniejszej umowy
w osobach:
- ze strony Sprzedawcy: Monika Wiszniowska – tel. 71 310 35 19 wew. 434
- ze strony Nabywcy: ………………………………………………………….
§4
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy
pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy.

§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe dla
Zamawiającego sądy powszechne.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla
Sprzedawcy i jeden dla Nabywcy.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Oferta Nabywcy
Załącznik nr 2 – Zaproszenie do złożenia oferty
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