
 
 
     Umowa kupna – sprzedaŜy 
 
 
 
            zawarta w dniu ........................................ 2009 roku w Kaliszu, pomiędzy: 
 Powiatem Kaliskim z siedzibą w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 reprezentowanym przez: 

1. Krzysztofa Nosala – Starostę Kaliskiego, 
2. Andrzeja Dolnego – Wicestarostę  
zwanym dalej „Sprzedającym” 
a 
    ...............................................  zwanym dalej „Kupującym”. 
 

 
 
               § 1 
 
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje drewno pozyskane z wycinki 853 szt. drzew 
rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego, 
wyszczególnionych w załączniku nr 1. do niniejszej umowy, za cenę ........................... 
zł. 
 
 
                § 2 
 

Kupujący na własny koszt dokona wycinki i zrywki drzew, zfrezuje lub wytnie pnie 
drzew rosnących w poboczach dróg do poziomu gruntu oraz uporządkuje teren po 
wycince do dnia ............... roku. 
 

          § 3 
 

1. Kupujący przed przystąpieniem  do wycinki wykonania na własny koszt projekt 
      oznakowania robót. 
2. Kupujący wykona oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzony przez Starostę 
      Kaliskiego projektem oznakowania. 
3. Kupujący będzie kaŜdorazowo informował Sprzedającego o rozpoczęciu i   
      zakończeniu robót związanych z wycinką drzew na poszczególnych drogach. 

 
 

          § 4 
 

1. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z  
    realizacją przedmiotu umowy. 
2. Kupujący zobowiązuje się do posiadania na czas wykonywania umowy  
    ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi  
    zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z  
    prowadzoną działalnością gospodarczą. 
3. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 
    następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
    powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym takŜe ruchem pojazdów  
    mechanicznych.  
       

 



 
 
§ 5 
 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności drewna do czasu zapłaty przez    
kupującego  ceny zgodnie z § 6. 

        
 
       § 6 
 
 
          1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną kwotę na rzecz sprzedającego w  
              terminie 30 od dnia zawarcia umowy na konto 61 8404 0006 2008 0022 4510 0005 
          2.W przypadku nie uiszczenia naleŜności w powyŜszym terminie Sprzedający naliczał  
              będzie ustawowe odsetki za zwłokę. 
 

§ 7 
 

   Dopuszcza się wprowadzenie zmian do postanowień niniejszej umowy pod 
          warunkiem, Ŝe wynikają one z okoliczności których nie moŜna było przewidzieć 
          w chwili zawarcia umowy.  
          
 
       § 8 
 
 

   Wszelkie zmiany niniejszej umowy następować będą w formie aneksów, 
   sporządzonych na piśmie, za zgodą obydwu stron, pod rygorem niewaŜności. 

 
       § 9 
 
 

   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
    przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
       § 10 
 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze    
stron. 

 
 
 
 
 
  Kupuj ący:      Sprzedający: 

 
 
 


