
Załącznik nr 3 do Regulaminu  pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących na działce

nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju, przy ul. Langiewicz

Umowa sprzedaży drewna  Nr ..............
zawarta  w  dniu  ......................................  w  Busku-Zdroju  pomiędzy  Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,
28-100 Busko-Zdrój,  NIP 655-187-96-46 – reprezentowaną przez: Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Mariana Ragana, zwaną dalej „Sprzedającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………….…….., zwanym dalej „Kupującym”.

§ 1
Sprzedający oświadcza, że:
(1) nieruchomość „Teren Rekreacyjny - GLINIANKI” stanowi własność Gminy Busko – Zdrój i pozostaje w administracji Buskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,  na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04 kwietnia 2012r.,
Nr 40/2012, w sprawie przekazania w administrację zabudowanych nieruchomości komunalnych,
(2) na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  21.12.2016  r.,  udzielonego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój,
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju mgr inż. Marian Ragan jest uprawniony do zawierania umów
cywilno – prawnych, związanych z gospodarowaniem powierzonym mieniem, 
(3) gmina  Busko-Zdrój  posiada  aktualną  polisę  ubezpieczenia  OC,  oraz  że  zawarcie  przez  niego  niniejszej  umowy
nie narusza praw osób trzecich.

§ 2
1. Na podstawie rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego, w dniu ......……...., znak sprawy nr .....…….,
na  sprzedaż  drewna  wraz  z  wycinką  drzew  rosnących  na  działce  nr  199  obręb  06  w  Busku-Zdroju,
przy ul.  Langiewicza,  Sprzedający sprzedaje a  Kupujący kupuje  „na pniu” 13 sztuk drzewa rosnących na działce
nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju, przy ul. Langiewicza. 
2. Szczegółowy wykaz drzew objętych wycinką, zawierający numer porządkowy, lokalizację, gatunek, obwód pnia,
szacunkową  ilość  m3 drewna  do  pozyskania  stanowi  „Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  pisemnego  przetargu
nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących na działce nr 199 obręb 06 w Busku-Zdroju,
przy ul. Langiewicza”.
3. Tytułem zakupu pozyskanego drewna, Kupujący dokona we własnym zakresie wycinki drzew objętych niniejszą
umową, ponosząc we własnym zakresie  wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki
pod względem BHP i bezpieczeństwa osób korzystających z „Terenu Rekreacyjnego GLINIANKI”, transportem drzewa
do  miejsca  przeznaczenia,  uporządkowaniem  miejsca  wycinki  oraz  poniesienia  wszelkich  kosztów  związanych  z
odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.
4. Kupujący oświadcza, że posiada aktualną polisę OC z zakresem odpowiedzialności pokrywającej się z rodzajem i zakresem
prowadzonej działalności.

§ 3
1. Za nabycie drzew objętych niniejszą umową Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wynikającą z przeprowadzonego
przetargu w wysokości: .......................... zł netto (słownie netto: ...................................… złotych), plus obowiązujący
podatek VAT.
2. Ustala się, że zapłata kwoty wymienionej w pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Sprzedającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 4
Kupujący oświadcza, że:
(1) nie przystąpi do wycinki drzew objętych niniejszą umową przed dokonaniem należnej zapłaty Sprzedającemu,
(2) dokona wycinki drzew objętych niniejszą umową  ustala się do dnia 29 marca 2017 roku.
(3) wywiezie wycięte drzewa najpóźniej do dnia 31 marca 2017 roku,
(4) pnie po ściętych drzewach pozostawi na wysokości równej lub poniżej krawędzi podłoża, 
(5) doprowadzić do stanu pierwotnego wszystkie ewentualnie powstałe przy wycince drzew uszkodzenia na działce,
(6) posiada aktualną polisę OC z zakresem odpowiedzialności pokrywającej się z rodzajem i zakresem prowadzonej działalności.  

§ 5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 22.03.2017 roku do dnia 31.03.2017 roku.
2. Prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Umowy następować będzie wyłącznie na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z p.óź. zm.). 
4.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania
sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Sprzedającego.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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