
  Załącznik nr …. 

 

Wzór  umowy 

 

UMOWA Nr  ………….. 

 
W dniu ………………………zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Dróg 

Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, NIP 845 167 99 08,  

REGON 790675708, zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego 

działają następujące osoby: 

1. Pan Grzegorz Moszczyński  – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

2. Pani Iwona Osmolik  – Główny Księgowy 

 

a firmą ………….. , z siedzibą ……………….,  NIP ………………, REGON …………….., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez  ……..……………. .  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się  wykonać na rzecz 

Zamawiającego zadanie pn.: „Sprzedaż drzew na pniu” 

2. Przedmiot umowy dotyczy sprzedaży 30 m3 drewna pozyskanego z wycinki drzew 

przydrożnych „na pniu”. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, polegające  

na wycince 68  drzew oraz płaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z oferty cenowej 

z przetargu ofertowego przeprowadzonego w dniu 09.02.2018 r. 

3. Wykaz drzew do usunięcia oraz Specyfikacja techniczna stanowią załączniki  

i są integralną częścią do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Warunki realizacji usługi 

1. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu robót, aż do chwili wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

robót. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy 

robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty objęte umową oraz ponosi odpowiedzialność 

cywilną za szkody wyrządzone w przyrodzie (zniszczenie zieleni sąsiadującej z terenem 

robót) i/lub utratę dóbr fizycznych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące 

pracowników i osób trzecich, powstałe podczas i w konsekwencji wykonywania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

- specyfikacją techniczną (Załącznik nr 1), 

- wykazem drzew do usunięcia (Załącznik nr 2), 

- obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót. 

Zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami 

bhp i p. poż. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie robót. Podczas 

wykonywania robót Wykonawca zapewni dostęp do posesji położonych w pobliżu terenu 

robót. 

6. Uproszczony projekt organizacji ruchu na czas trwania robót dostarcza Zamawiający. 

7. W obowiązku Wykonawcy leży oznakowanie robót oraz kierowanie ruchem przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia, zgodnie z zatwierdzonym Uproszczonym projektem 

organizacji ruchu. 

8. Do koordynowania spraw związanych z realizacją zamówienia, strony wyznaczają 

następujące osoby:  

Zamawiający - ………………………….. 

Wykonawca - …………………………… 



 

§ 3 

Termin obowiązywania umowy 
1. Termin przekazania placu robót – po realizacji zobowiązań wynikających                               

z §4 i §5 niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

- etap I   - do 20.02.2018 r. 

- etap II    - do 23.03.2018 r.  

  

 

§ 4 

Warunki zapłaty dla Zamawiającego  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu cenę za 1m³ 
drewna, wynikającą z przetargu ofertowego przeprowadzonego w dniu ……………… 

wynoszącą: 

netto - ……………………….. 

(słownie: …………………………..) 

2. Łączna kwota z tytułu ceny za sprzedaż drewna w ilości 30  m³, pozyskanego z wycinki 

drzew przydrożnych wynosi: 

      netto ………………………….zł  

      VAT (…%) ………..………….…..zł  

      brutto …………………………zł  

      (słownie : ……………………………..……) 

3. Zapłata wartości nabycia drewna nastąpi przelewem na konto Mazurski Bank 

Spółdzielczy O/Giżycko 73 9343 0005 0013 0345 2000 0030 przed rozpoczęciem wycinki 

drzew, do dnia ……………….. .  

 

§ 5 

Zabezpieczenie finansowe należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający pobiera od Wykonawcy zabezpieczenie finansowe należytego wykonania 

umowy na poczet ewentualnego nie wywiązania się z umowy przez Wykonawcę, 

tj. w przypadku nie sfrezowania pnia i / lub nie uporządkowania terenu po wycince. 

2. Kwota zabezpieczenia finansowego należytego wykonania umowy wyliczona jest  

na podstawie iloczynu 50 % ilości drzew do wycinki ujętych w umowie i jednostkowej 

średniej ceny rynkowej, zawierającej koszt wykonania sfrezowania pnia po wycince 

drzewa i uporządkowania terenu po wycince i wynosi: 

34 szt. x 100,00 zł/szt. = 3 400,00 zł brutto 

(słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) 

3. Zapłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi przelewem na konto  

94 9343 0005 0013 0345 2000 0040 przed rozpoczęciem wycinki drzew,  

do dnia ……………….. . 

4. Po odbiorze ostatecznym robót bez uwag Zarząd Dróg Powiatowych bezzwłocznie zwróci 

zabezpieczenie finansowe należytego wykonania umowy.  

 

§ 6 

Zasady odbioru robót  

1. Komisyjny odbiór wykonania prac będzie zorganizowany przez Zamawiającego 

bezzwłocznie po wykonaniu poszczególnego etapu prac (zgodnie z załącznikiem nr 2)               

w terminie 7 dni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o wykonanych robotach przez 

Wykonawcę. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza 

ponowny termin odbioru robót.  



3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

wad stwierdzonych przy odbiorze.  

4. Wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac po protokolarnym odbiorze robót poprzedniego 

etapu robót.   

5. W przypadku nie wykonania uwag wskazanych w protokole odbioru robót Zamawiający 

zwróci Wykonawcy zabezpieczenie finansowe należytego wykonania umowy w kwocie 

pomniejszonej o należność będącą ilorazem ilości niesfrezowanych  

pni / nieuporządkowanych miejsc po wycince i jednostkowej średniej ceny rynkowej, 

która wynosi 100,00 zł/szt. Zamawiający bezzwłocznie zwróci pomniejszone 

zabezpieczenie finansowe należytego wykonania robót na konto wskazane w ofercie 

Wykonawcy.        

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie zrealizuje zobowiązań wynikających z §4 i §5 niniejszej umowy; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał je i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego; 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części; 

d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy oraz prawo do kary 

umownej w wysokości kwoty wniesionej Zamawiającemu z tytułu jeszcze nie wyciętych 

drzew przydrożnych opisanych w umowie, jeżeli termin umowy się zakończył lub terminy 

wykonania zobowiązania będą na tyle zagrożone, że realizacja zobowiązania przez 

Wykonawcę straci dla Zamawiającego znaczenie lub narazi Zamawiającego na ujemne 

konsekwencje wynikające z wycinki drzew sprzecznie z przepisami. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                 

na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.     

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszego zamówienia będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem                            

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY   
 
 

 

 

 

 

 

 


