UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

/PROJEKT/

zawarta w dniu ……………2020r. w Zielonej Górze pomiędzy
Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra, NIP 9730590332 zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pawła Tondera
działającego na podstawie Uchwały nr 158/2099/16 z dnia 27.12.2016r. Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie:

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – Elżbiety Pietraszyńskiej,
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

a
…………..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego (nr postępowania: ZDWZG-WZD-580-8/2019) na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 m. Sycowice”
Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie –
granica woj. - Etap II” (w km od 48+220 do 50+000)
Zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin – dk. 22” (w km:
0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)
Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” (odc.
od km 70+615 do km 75+150)
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno w ilości ogółem: 76,87 m3.
Dotyczy: Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 m. Sycowice”
2. Sprzedający oświadcza, że drewno wymienione w ust. 1 stanowi jego własność i nie jest obciążone
prawami na rzecz osób trzecich.
3. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego ustalono wartość drewna:
……………………………………..zł netto

(………………………………………………….zł brutto),

słownie:………………………………………………………………………………………………………..

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości określonej w ust. 3 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Sprzedającego przelewem na konto Getin
Noble Bank o/w Zielonej Górze, nr konta 06 1560 0013 2263 6869 1000 0005.
5. Nie dokonanie wpłaty kwoty określonej w fakturze VAT w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z zakupu drewna i odstąpieniem od umowy przez Kupującego.
Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1
pkt. 2, a Sprzedającemu przysługuje prawo ponownej sprzedaży przedmiotu umowy.
§2
1. Kupujący nie wnosi zastrzeżeń do drewna, będącego przedmiotem sprzedaży.
2. Kupujący po zapłaceniu faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego oraz po wpływie należności
na konto Sprzedającego w terminie do 10 dni we własnym zakresie i na własny koszt dokona
odbioru zakupionego drewna. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczeniem kary
umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.
3. Za maksymalny okres składowania przedmiotu przetargu uznaje się 20 dni licząc od daty wpływu
należności na konto Sprzedającego. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedającemu
przysługuje prawo ponownej sprzedaży drewna w drodze przetargu, skutkujące naliczeniem kary
umownej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 2 i odliczeniem jej od kwoty wpłaconej na konto Sprzedającego.
4. O terminie odbioru należy pisemnie powiadomić Sprzedającego – z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Odbiór drewna nastąpi z placu składowego Obwodu Drogowego w Babimoście, ul. Towarowa 4, 66110 Babimost, w obecności Kierownika Obwodu Drogowego Pana Roberta Zjawina.
6. Z chwilą odbioru drewna Strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do
umowy. Przedstawicielem Sprzedającego będzie osoba wyznaczona w ust. 5.
§3
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1) Opóźnienia w odbiorze drewna w wysokości 2% wartości umowy brutto o której mowa w § 1
ust. 3 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
2) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego –
w wysokości 10 % wartości umowy brutto o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

______________________
Sprzedający

Przy kontrasygnacie:

______________________
Kupujący

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

/PROJEKT/

zawarta w dniu ……………2020r. w Zielonej Górze pomiędzy
Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra, NIP 9730590332 zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pawła Tondera
działającego na podstawie Uchwały nr 158/2099/16 z dnia 27.12.2016r. Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie:

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – Elżbiety Pietraszyńskiej,
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

a
…………..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego (nr postępowania: ZDWZG-WZD-580-8/2019) na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 m. Sycowice”
Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie –
granica woj. - Etap II” (w km od 48+220 do 50+000)
Zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin – dk. 22” (w km:
0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)
Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” (odc.
od km 70+615 do km 75+150)
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno w ilości ogółem: 86,8 m3.
Dotyczy: Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce
Krajeńskie – granica woj. - Etap II” (w km od 48+220 do 50+000)
2. Sprzedający oświadcza, że drewno wymienione w ust. 1 stanowi jego własność i nie jest obciążone
prawami na rzecz osób trzecich.
3. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego ustalono wartość drewna:
……………………………………..zł netto

(………………………………………………….zł brutto),

słownie:………………………………………………………………………………………………………..

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości określonej w ust. 3 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Sprzedającego przelewem na konto Getin
Noble Bank o/w Zielonej Górze, nr konta 06 1560 0013 2263 6869 1000 0005.
5. Nie dokonanie wpłaty kwoty określonej w fakturze VAT w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z zakupu drewna i odstąpieniem od umowy przez Kupującego.
Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1
pkt. 2, a Sprzedającemu przysługuje prawo ponownej sprzedaży przedmiotu umowy.
§2
1. Kupujący nie wnosi zastrzeżeń do drewna, będącego przedmiotem sprzedaży.
2. Kupujący po zapłaceniu faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego oraz po wpływie należności
na konto Sprzedającego w terminie do 10 dni we własnym zakresie i na własny koszt dokona
odbioru zakupionego drewna. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczeniem kary
umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.
3. Za maksymalny okres składowania przedmiotu przetargu uznaje się 20 dni licząc od daty wpływu
należności na konto Sprzedającego. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedającemu
przysługuje prawo ponownej sprzedaży drewna w drodze przetargu, skutkujące naliczeniem kary
umownej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 2 i odliczeniem jej od kwoty wpłaconej na konto Sprzedającego.
4. O terminie odbioru należy pisemnie powiadomić Sprzedającego – z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Odbiór drewna nastąpi z placu składowego Obwodu Drogowego w Kłodawie, ul. Owocowa 2, 66-415
Kłodawa, w obecności Kierownika Obwodu Drogowego Pana Rafała Bogdały.
6. Z chwilą odbioru drewna Strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do
umowy. Przedstawicielem Sprzedającego będzie osoba wyznaczona w ust. 5.
§3
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1) Opóźnienia w odbiorze drewna w wysokości 2% wartości umowy brutto o której mowa w § 1
ust. 3 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
2) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego –
w wysokości 10 % wartości umowy brutto o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

______________________
Sprzedający

Przy kontrasygnacie:

______________________
Kupujący

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

/PROJEKT/

zawarta w dniu ……………2020r. w Zielonej Górze pomiędzy
Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra, NIP 9730590332 zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pawła Tondera
działającego na podstawie Uchwały nr 158/2099/16 z dnia 27.12.2016r. Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze

przy kontrasygnacie:
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – Elżbiety Pietraszyńskiej,
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

a
…………..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego (nr postępowania: ZDWZG-WZD-580-8/2019) na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 m. Sycowice”
Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie –
granica woj. - Etap II” (w km od 48+220 do 50+000)
Zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin – dk. 22” (w km:
0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)
Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” (odc.
od km 70+615 do km 75+150)
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno w ilości ogółem: 28,56 m3.
Dotyczy: Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko –
Międzychód” (odc. od km 70+615 do km 75+150)
2. Sprzedający oświadcza, że drewno wymienione w ust. 1 stanowi jego własność i nie jest obciążone
prawami na rzecz osób trzecich.
3. W wyniku przeprowadzonego czwartego przetargu pisemnego ofertowego ustalono wartość drewna:
……………………………………..zł netto

(………………………………………………….zł brutto),

słownie:………………………………………………………………………………………………………..

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w wysokości określonej w ust. 3 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Sprzedającego przelewem na konto Getin
Noble Bank o/w Zielonej Górze, nr konta 06 1560 0013 2263 6869 1000 0005.
5. Nie dokonanie wpłaty kwoty określonej w fakturze VAT w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z zakupu drewna i odstąpieniem od umowy przez Kupującego.
Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1
pkt. 2, a Sprzedającemu przysługuje prawo ponownej sprzedaży przedmiotu umowy.
§2
1. Kupujący nie wnosi zastrzeżeń do drewna, będącego przedmiotem sprzedaży.
2. Kupujący po zapłaceniu faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego oraz po wpływie należności
na konto Sprzedającego w terminie do 10 dni we własnym zakresie i na własny koszt dokona
odbioru zakupionego drewna. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczeniem kary
umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.
3. Za maksymalny okres składowania przedmiotu przetargu uznaje się 20 dni licząc od daty wpływu
należności na konto Sprzedającego. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedającemu
przysługuje prawo ponownej sprzedaży drewna w drodze przetargu, skutkujące naliczeniem kary
umownej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 2 i odliczeniem jej od kwoty wpłaconej na konto Sprzedającego.
4. O terminie odbioru należy pisemnie powiadomić Sprzedającego – z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Odbiór drewna nastąpi z placu składowego Obwodu Drogowego w Drezdenku, ul. I-szej Brygady 24,
66-530 Drezdenko, w obecności Kierownika Obwodu Drogowego Pani Agnieszki Cholewińskiej.
6. Z chwilą odbioru drewna Strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do
umowy. Przedstawicielem Sprzedającego będzie osoba wyznaczona w ust. 5.
§3
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1) Opóźnienia w odbiorze drewna w wysokości 2% wartości umowy brutto o której mowa w § 1
ust. 3 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
2) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego –
w wysokości 10 % wartości umowy brutto o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

______________________
Sprzedający

Przy kontrasygnacie:

______________________
Kupujący

