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        UMOWA Nr ……………….. 

kupna - sprzedaży drewna 

 

W dniu …………… 2021 r. pomiędzy Gminą Mosina z siedzibą przy pl. Października 1 w Mosinie, 

zwaną dalej „Sprzedającą” 

reprezentowaną przez: 

Adama Ejchorsta - Z-cę Burmistrza Gminy Mosina, 

a 

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

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

zwanym w treści niniejszej umowy "Kupującym" została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1. 

1. Na podstawie ogłoszenia o sprzedaży drewna z dnia 11 lutego 2021 r. i złożonej oferty z dnia 

………………. 2021 r. Sprzedająca sprzedaje, a Kupujący kupuje 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan drewna będącego przedmiotem umowy 

przeznaczonego do sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

3. Szczegółowy obmiar drewna będącego przedmiotem umowy zostanie ustalony w dniu jego 

wydania i odnotowany w protokole odbioru sporządzonym przez strony umowy. 

§ 2. 

1. Sprzedająca udostępni Kupującemu teren, na którym zgromadzone jest drewno będące 

przedmiotem umowy. 

2. Z chwilą protokolarnego przekazania przez Sprzedającą terenu zdeponowania drewna,  Kupujący 

przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i odpowiedzialność za szkody w stosunku do osób 

trzecich w okresie wykonywania odbioru drewna do chwili protokolarnego zdania terenu 

Sprzedającej. 

3. Kupujący zobowiązuje się do: 

1) odebrania zakupionego drewna na własny koszt, 

2) zabezpieczenia i oznakowania terenu na czas załadunku drewna zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP, 

3) uporządkowania terenu po wykonanych pracach. 

 

§ 3. 

1. Termin odbioru zakupionego drewna ustala się do ……………………… 2021 r. . 

2. Kupujący uzgodni ze Sprzedającą szczegółowy termin odbioru drewna. 
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§ 4. 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającej za zakupione drewno cenę w wysokości …………… zł/m
3
 brutto 

(słownie: ………………………………………….. 00/100). 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającej za zakupione drewno kwotę będącą iloczynem ceny wskazanej w 

ust. 1 i ilości m
3
 drewna wskazanej w protokole odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2  

3. Kupujący zapłaci Sprzedającej za zakupione drewno na podstawie wystawionej przez Sprzedającą 

faktury VAT w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. 

§ 5. 

Do realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Sprzedającej - Radosława Łucki – tel. 537-906-891 e-mail: 

radosław.lucka@mosina.pl, 

2) ze strony Kupującego - ……………………….. tel. ………………. e-mail: 

………………………….. . 

§ 6. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych w umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Sprzedającej. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Kupującego i dwóch dla 

Sprzedającej. 

 

 

 

 

  SPRZEDAJĄCA     KUPUJĄCY 

mailto:radosław.lucka@mosina.pl

