
 

               Załącznik nr 2  

Umowa nr SP – …../……/2021 
 

zawarta w dniu ………………….. 2021 roku w Kamiennej Górze pomiędzy:  

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Kamiennogórskiego – Jarosława Gęborysa, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Zbigniewa Lipienia, 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą” 

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15,  

58-400 Kamienna Góra, 

a 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Kupującym”, 

w rezultacie dokonania wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1. 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe o gatunku Topola kanadyjska  

w ilości 12,35 m3 pozyskane z wycinki drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

znajdujące się na działce nr 121/4 w m. Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, które ułożone jest w:  

a) 4 stosach nieregularnych oznaczonych w terenie: s1, s2, s3, s4; b) 2 wyrzynkach oznaczonych  

w terenie: 1a, 1b; c) 3 dłużycach oznaczonych w terenie: 1, 2, 3.  

2.  Kupujący oświadcza, że stan i jakość przedmiotu umowy jest mu znany oraz nie wnosi jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu.  

§ 2. 

1.  Kupujący zapłaci Sprzedawcy za zakupione drewno cenę w wysokości ……………….. zł brutto 

(słownie: ………………… złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.  

2.  Zapłata ceny za zakupione drewno, określona w ust. 1, nastąpi przelewem na konto Sprzedającego  

nr …………………………………………….. w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

3.  Tytuł własności do drewna przechodzi na Kupującego z dniem dokonania zapłaty na rzecz Sprzedawcy 

ceny, o której mowa w ust. 1.  

4.  Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężny na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

5.  Z chwilą wydania/załadunku drewna przez Kupującego ryzyko jego utraty przechodzi na Kupującego.   

§ 3. 

1. Rozpoczęcie załadunku i transportu drewna Kupujący może rozpocząć po dokonaniu zapłaty na rachunek 

bankowy Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony. 

2. Kupujący zobowiązuje się do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i transportu drewna na 

własny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.  

3. Drewno będzie przekazane jednorazowi w dniu odbioru. Kupujący zobowiązuje się do potwierdzenia 

odbioru przedmiotu umowy.  

4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem drewna, a także odpowiada  

w szczególności z tytułu:  

a)   wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas załadunku i transportu drewna, 

b)   ewentualnych uszkodzeń dróg, pojazdów, linii elektrycznych lub telekomunikacyjnych oraz innych 

urządzeń.  

§ 4. 

1.  Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Kupujący nie dokona 

zapłaty ceny za zakupione drewno w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5% 

wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 5. 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci    

aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Sprzedawcy.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedawcy, 

jeden egzemplarz dla Kupującego.  

 

 

 Sprzedawca:         Kupujący:  
 


