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UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR  ..../2022/RDWNS (Wzór) 
 
zawarta w dniu ............. w Nowym Sączu pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz stanowiącym jednostkę budżetową                       
i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, reprezentowanym 
przez: 
 
Janusza Klaga  -    Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 
na podstawie Upoważnienia z dnia 03.08.22 r. 
zwanym dalej Sprzedającym z jednej strony, 
 
a ......................................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………. 
zwanym dalej Kupującym z drugiej strony, 
 
zwanych łącznie Stronami. 
 
W wyniku postępowania nr RDWNS-271-3-2/22 pn. „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących 
w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz” przeprowadzonego w trybie 
przetargu ofertowego zgodnie z przepisami Uchwały Nr 134/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia                      
16 lutego 2021 r. i wymogów oraz zasad przyjętych Uchwałą V/33/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia             
28 stycznia 2019 r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr X/116/07 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami, zawarta zostaje 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg 
wojewódzkich, tj.: drewno opałowe iglaste w ilości 60,78 m3, drewno tartaczne iglaste w ilości 23,1 m3 – odbiór drewna 
z placu składowego w Lasku nr 52a k/Nowego Targu. 

 
§ 2 

 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opisane w § 1 za cenę: ……………….. zł. brutto (wraz                       

z podatkiem VAT 23%) słownie:  …………………………………….…., zgodnie z ofertą stanowiącą zał. nr 1 do 
niniejszej umowy, przy czym zgodnie z ust. 2 i 3 przeniesienie prawa własności na Kupującego następuje z chwilą 
zapłaty przez niego ceny. 

2. Kupujący zobowiązany jest do jednorazowej wpłaty należności za zakupione drewno, w wysokości określonej           
w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Bank PKO BP nr 32 1020 2892 0000 
5802 0667 3281, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.  

3. Nie dokonanie wpłaty kwoty określonej w fakturze VAT w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją            
z zakupu przedmiotowego drewna i odstąpieniem od umowy przez Kupującego.  
Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje naliczeniem kary umownej zgodnie z § 4 ust. 1 pkt b) umowy. 

 
§ 3 

 
1. Kupujący po zapłaceniu faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego (w terminie określonym w § 2 ust. 2) oraz 

po wpływie należności na konto Sprzedającego, w terminie do 14 dni we własnym zakresie i na własny koszt 
dokona odbioru zakupionego drewna.  

2. Odbiór drewna objętego niniejszą umową nastąpi z placu składowego w Lasku nr 52a k/Nowego Targu,                             
w obecności Pana Jacka Rokickiego - Kierownika Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu, po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu. 

3. Strony w chwili odbioru podpisują protokół zdawczo – odbiorczy, w którym oświadczają o zgodności wydanego 
towaru z umową. 

§ 4 
 
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) opóźnienia w odbiorze drewna w wysokości 0,3% wartości umowy brutto o której mowa w § 2 ust 1 umowy za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 



b) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Kupującego – w wysokości 10% 
wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 umowy. 

2. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 
 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
 

§ 6 
 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
Powszechnego w Krakowie. 

§ 7 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, w tym również regulacji szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. 

§ 8 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłączenie w formie pisemnie 
sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

§ 9 
 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
  
 
Załączniki do niniejszej umowy: 
Kopia oferty - zał. nr 1 
 
 
 
Sprzedający:                                                          Kupujący: 

         
 
 
 

 
 
  
 
 

         


