
Załącznik nr 4 wzór 
Umowa  nr ……. 

 
Zawarta w dniu .................................... w Łęcznej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim - Zarządem 

Dróg Powiatowych w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna NIP 713-24-01-308, REGON 
431029470 zwany dalej „Sprzedającym” reprezentowanym:  
przez: 
..................................................................................................................................................... 
a   ................................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
.....................................................................................................................................................  
zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści: 

 
 § 1 

1. Na   podstawie   przeprowadzonego   w   dniu  …………. 2013r.   przetargu   pisemnego 
Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa drzewa „na pniu" rosnące w pasach dróg  powiatowych. 

2. Integralną częścią umowy jest „Opis przedmiotu i realizacji zamówienia”. 
§ 2 

1. Za nabycie drzewa Kupujący zapłaci Sprzedającemu następującą cenę: 
drewno (S4)– cena netto…………….……….…podatek VAT (8%)……….…………………………. wartość 
brutto………………………………(słownie)……………………………………………………………. 
drewno (WDO)-cena netto………………………podatek VAT (23%)…………………………..…… 
wartość brutto……………………………….(słownie)……………………………………………………………. 
wartość razem brutto……………………………………………. słownie brutto………………………………… 
2. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wycinką oraz oznakowaniem 

miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z projektem 
organizacji ruchu związany z wycięciem drzew i uprzątnięciem pasa drogowego z dłużyc i gałęzi 
złożonym przez Kupującego w ZDP Łęczna. 

§ 3 
1. Zapłata ceny umownej nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na podstawie 

rachunku wystawionego przez sprzedającego na konto w PKO BP oddział Lubartów nr 13 1020 
3206 0000 8802 0006 4154 

2. Kupujący nie może przystąpić do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty należności za drzewo  
§ 4 

1.   Kupujący zobowiązuje się: 

1) przed przystąpieniem do wycinki udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa. 



2) przed rozpoczęciem wycinki drzew przedłożyć Sprzedawcy projekt organizacji ruchu na czas 
wykonania wycinki uprzednio zaopiniowany przez Policję i zatwierdzony przez Starostę Powiatu 
Łęczyńskiego. 

3) uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu terenu pasa drogowego niezbędnego do wycinki 
drzew. Przekazanie pasa drogowego przez Sprzedającego dla wykonania wycinki nastąpi w 
ciągu 7 dni od dnia udokumentowania wpłaty należności za zakupione drewno 

4) oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym zgodnie z zaakceptowanym projektem 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

5) zgłosić przygotowanie miejsca wycinki oraz oznakowanie zajęcia pasa drogowego przed 
przystąpieniem do wycinki. 

6) prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie przepisami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP. 

7) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu przy możliwości jego ograniczenia i 
krótkotrwałego wstrzymania. 

8) uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie 
drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń. 

9) utrzymywać miejsca prowadzenia prac w należytym porządku. 
10) sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać je we własnym 

zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło 
wycięcie drzewa. 

2.  Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie wyższej niż 5 cm od powierzchni terenu pod 
rygorem konieczności karczowania pni, a część nadziemna ma być okorowana. 
3. Zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na poboczu drogi. 

§ 5 
Termin wykonania umowy ustala się: do 31.03.2013r 

§ 6 
1. Kupujący wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy  

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
wartość………………………………………………… 

        słownie………………………………………………………………………………………………… 
2. Zabezpieczenie powinno być wniesione w formie pieniężnej i wpłacone na konto w PKO BP oddział 

Lubartów nr 11 1020 3147 0000 8502 0069 1899 przed podpisaniem umowy. 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni po protokólarnym odbiorze 

stwierdzającym wycinkę drzew i uprzątnięcie pasa drogowego po wycince podpisanym przez obie 
strony. 

4. Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku: 



1) niewykonania wycinki drzew w całości lub części i usunięcia drzew z pasa drogowego do dnia 
31 marca 2013 r. 

2) odstąpienia od umowy 
§ 7 

1. Do czasu zakończenia wycinki drzew Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe 
zabezpieczenie robót i ich oznakowanie zgodnie z zaakceptowanym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wycinki drzew 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 
zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa sądowego. 

§ 8 
1..      Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Kupującego sprawować będą: 

Pan/Pani .................................................................................................... tel. ....................................... 
2.   Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Sprzedającego sprawować będzie: 

Pani Barbara Onuszkiewicz   tel. 081 752 30 82 
§9 

Od dnia 01.04.2013 za powierzchnie rzutu pionowego korony niewyciętego drzewa oraz powierzchnie 
zajętą przez nieposprzątane gałęzie będzie naliczana opłata karna za zajęcie pasa drogowego zgodnie 
z Art. 40 ust.12 i 14 Ustawy o drogach publicznych i Uchwały Rady Powiatu NR XIII/67/2007 z dnia 28 
grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 41 z 2008 r., poz.1299). 

 
§10  
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§12 

Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

 

 

 

 



§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

Kupujący :                                                     Sprzedający : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


