
Umowa  nr ..................................... 

 

Zawarta w dniu ................ r. w Łęcznej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim,  ul. Al. Jana 

Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna   NIP 505-001-77-32, 

 zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez Zarząd, w  imieniu  którego   

działają:    

1) Krzysztof Niewiadomski – Przewodniczący  Zarządu,  

2) Michał Pelczarski- Wicestarosta, 

    

a 

.....................................  

..................................... 

..................................... 

..................................... 

reprezentowanym przez  

..................................... 

zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści: 

 

 § 1 

 

1. Na   podstawie   przeprowadzonego   w   dniu  ..................................... przetargu   

pisemnego Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa drewno, (łącznie    m
3
)  

pochodzące z drzew wyciętych na  nieruchomości będącej  własnością  Powiatu 

Łęczyńskiego, położonej   w Kijanach,  oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków  

obrębu 4- Kijany  jako działki nr 77/10, 77/11,77/12.   

2. Integralną częścią umowy jest oferta Kupującego. 

 

§ 2 

 

1. Za nabycie drewna Kupujący zapłaci Sprzedającemu następującą cenę: 

..................................... zł brutto 

 słownie: ..................................... zł,  w tym  netto …..zł  i Vat…….. .  

2. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z  wywozem drewna i 

uprzątnięciem placu w m. Kijany, gm. Spiczyn. 

§ 3 

1. Zapłata ceny umownej nastąpi przelewem w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na 

podstawie  faktury,  wystawionego przez Sprzedającego na konto  Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej  w PKO BP  86 1020 3206 0000 8102 0006 4444  

2. Kupujący nie może przystąpić do wywozu drewna przed dokonaniem zapłaty należności. 



 

 

 

§ 4 

   Kupujący zobowiązuje się: 

1) przed przystąpieniem do wywozu udokumentować wpłatę należności za zakupione 

drewno, 

2) prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie przepisami 

BHP, 

3) utrzymywać miejsca prowadzenia prac w należytym porządku, 

4) sukcesywnie uprzątać miejsce składowania i przywrócić teren do stanu poprzedniego. 

 

§ 5 

 

Termin wykonania umowy ustala się: do 30.11.2019 r. 

  

§ 6 

 

1. Do czasu zakończenia wywozu drewna Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe 

zabezpieczenie robót a także za bezpieczeństwo zatrudnionych osób oraz ewentualne 

szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania robót w obrębie terenu robót. 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Sprzedającego, 

Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu wszelkie koszty przez 

niego poniesione w tym zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami 

zastępstwa sądowego. 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

 

Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

 



 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Kupujący :                                                     Sprzedający : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


