
Umowa nr............/ 2013 
Zawarta w dniu.............................. pomiędzy: Gminą i Miastem Pyzdry zwanym dalej 
Sprzedającym, reprezentowanym 
przez:.............................................................................................................................................
......... a ...................................................................................................................................... 
...............NIP / PESEL ........................................zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym 
przez:.............................................................................................................................................
......... o treści następującej: 
 
Umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty kupna drzew na 
pniu rosnących na gruncie Skarbu Państwa z działek o numerze 
.............................................................................................................................................złożo
nej w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu z dnia..................................... 

 
§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drzewo w ilości......................... za 
cenę............... zł brutto (słownie zł:.......................................................................). 

2. Integralną część umowy stanowi oferta kupna drzew na pniu złożona przez 
Kupującego. 

 
§ 2 

1. Kupujący określoną w umowie cenę brutto wpłaci na konto Sprzedającego nr 53 9681 
0002 3300 0101 0016 0880 w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki ustawowe zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami. 

3. Za zakupione drzewo Sprzedający wystawi fakturę VAT. 
4. Kupujący zobowiązany jest do wycinki drzewa i uporządkowania terenu najpóźniej w 

terminie 20 dni roboczych od daty wpływu pieniędzy na konto Gminy Pyzdry. 
5. Przekazanie drzewa Kupującemu nastąpi po wpływie kwoty na konto Sprzedającego, 

na podstawie protokołu odbioru. 
 

§ 3 
1. Za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 ust. 4, Kupujący zobowiązany jest 

zapłacić karę umowną w wysokości 10 % od ceny brutto wskazanej w § 1. 
2. Niewykonanie zamówienia w terminie wskazanym w §2 ust. 4 uznane zostanie, jako 

odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od niego. 
 

§ 4 
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy 
pisemnej. 

 
§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 



 
§ 6 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Sprzedającego. 

 
§ 7 

Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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