Załącznik nr 3
do Instrukcji dla Kupujących

WZÓR UMOWY
na:
Sprzedaż 257 drzew
przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w
stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.
drogi nr
- 1551 – gm. Niedźwiada
- 1503 – gm. Kock
-1570 – gm. Ostrów Lub.
- 1557L – gm. Serniki
- 1570L – gm. Uścimów
- 1528L – gm. Kamionka
- 1557L – gm. Lubartów

W dniu …................................ w Lubartowie pomiędzy:
Powiatem Lubartowskim - Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą 21-100 Lubartów,
ul. Krańcowa 6, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez :
…………………………………………………………
a : …………………………………………………………………………………………………….………
działającym na podstawie: …............................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy Kupującym
została zawarta umowa następującej treści :
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 257 szt. drzew przydrożnych "na pniu", zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w
stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi, podlegających wycięciu
zgodnie z załączonym wykazem.
2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa drzewa przydrożne "na pniu" zagrażające
bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnące w pasach drogowych dróg powiatowych, w
stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi zgodnie z " Ofertą "kupna
z dnia………………..
3. Szczegółowy wykaz drzew objętych sprzedażą zawierający lokalizację, gatunek, obwód pnia,
średnicę zawarty jest w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Za nabyte drzewa "na pniu" Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę
brutto ………..… zł
(słownie:……………………………………………………………………………….………)
wynikającą z Oferty kupna z dnia …………………………………………………….………………
2. Cena określona w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane
- z oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- z wycięciem drzew i uprzątnięciem pasa drogowego z dłużyc i gałęzi łącznie z ich
utylizacją.
- wykonaniem innych czynności określonych w § 5.
§3
1.Kupujący oświadcza , iż posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Kupujący zobowiązuje się do dokonywania wycinki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody i przepisami wykonawczymi
do tej ustawy i uzyskanymi przez Sprzedającego pozwoleniami na wycinkę drzew.

§4
1. Zapłata za nabyte drzewa nastąpi przelewem na konto Sprzedającego w Powiatowym
Banku Spółdzielczym z/s w Lubartowie nr 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001 na podstawie
wystawionego przez Sprzedającego rachunku, w terminie 14 dni od daty wystawienia.
2. Kupujący może przystąpić do wycinki drzew po dokonaniu zapłaty należności za
drzewa oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego w obrębie wycinki. Za
dzień dokonania wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto Zarządu Dróg
Powiatowych w Lubartowie.
3. Kupujący zawiadamia Sprzedającego o terminie przystąpienia do wycinki drzew.
§5
Kupujący zobowiązuje się:
1. Przed przystąpieniem do wycinki do zapłaty należności zgodnie z § 2. ust 1.
2. Uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu terenu pasa drogowego niezbędnego do wycinki
drzew, w terminie uzgodnionym przez obie strony .
4. Oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu. – załącznik nr 2 do niniejszej umowy
3. Zgłosić Sprzedającemu przygotowanie miejsca wycinki oraz oznakowanie zajęcia pasa
drogowego przed przystąpieniem do wycinki.
4. Prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP.
5. Prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu przy możliwości jego ograniczenia i
krótkotrwałego wstrzymania przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem na
drodze.
6. Uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie
drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń.
7. Utrzymywać miejsca prowadzenia prac w należytym porządku.
8. Ściąć drzewa na wysokości nie wyższej niż 5 cm od powierzchni terenu pod rygorem
konieczności karczowania pni.
9. Sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać je we własnym
zakresie łącznie z utylizacją i przywrócić teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od
dnia, w którym nastąpiło wycięcie drzewa.
10. Składować drewno i gałęzie poza poboczem drogi.
§6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2015 r. Termin ten może ulec
zmianie w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy –
np. niekorzystne warunki atmosferyczne.
Nowy termin wykonania przedmiotu umowy ustalony będzie przez strony w formie aneksu.
2. W przypadku odstąpienia od wykonania niniejszej umowy lub niezrealizowania jej
w całości Kupujący traci należność za kupione a nie wycięte drzewa.
§7
1. Do czasu zakończenia wycinki drzew Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe
zabezpieczenie robót i ich oznakowanie, a także za bezpieczeństwo ruchu i zatrudnionych
osób, utrudnienia w ruchu 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 kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa
sądowego.
§8
1.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci
Sprzedającemu następujące kary umowne:
a) Za odstąpienie przez Kupującego od wykonania umowy zapłaci on Sprzedającemu
karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej określonej w § 2 Ust. 1 tj. ……… zł
( słownie: ………………… złotych ) ,Za odstąpienie przez Sprzedającego od umowy z

przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę
umowną w wysokości 10% ceny umownej określonej w § 2 Ust. 1 tj. …………. zł (
słownie : ………………. złotych )
b) Za nieterminowe wykonanie umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu 1% ceny
umownej określonej w § 2 Ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w
§ 6 ust.1.
c) Za niewykonanie obowiązku nałożonego w § 5 pkt 9 tj. sukcesywne uprzątanie miejsca
wycinki z grubizny i gałęzi wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie łącznie
z utylizacją i przywróceniem terenu do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia ,
w którym nastąpiło wycięcie
drzewa Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w
wysokości 10 % wartości ceny umownej określonej w § 2 Ust.1 tj. kwotę ………….. zł (
słownie: ………………złotych ).
d) Za niewycięcie wszystkich drzew objętych niniejszą umową Kupujący zapłaci
Sprzedającemu karę w wysokości 5% ceny umownej określonej w § 2 Ust. 1, tj. kwotę
…......... zł (słownie: …........................................ złotych).
§9
1. Kupującego w trakcie realizacji umowy reprezentować będzie: …………..........................
2. Sprzedającego w trakcie realizacji umowy reprezentować będzie: Pan Bogdan Mileszczyk,
tel. 81 854-27-32.
3. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Sprzedającego
sprawować będzie - Kierownik Obwodu Nr 1 w Kamionce p. Marek Skrzypczak,
tel. 790 307 523 – drogi powiatowe na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kamionce oraz
Kierownik Obwodu Nr 2 w Lubartowie p. Mikołaj Nicpoń, tel. 790 296 822 – drogi powiatowe
na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Lubartowie.
§10
1. Sprzedający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.
2. Sprzedający dokonuje odbioru z udziałem Kupującego.
3. Sprzedający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
§11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§13
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej strony.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży - załącznik nr 1
2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu. – załącznik nr 2
3. Instrukcja BHP przy podcinaniu i ścince drzew
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