
 

 1

Załącznik Nr 3 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ………………………. w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo z siedzibą  w  

Strzegowie  przy  ul. Plac  Wolności 32, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Strzegowo        - mgr inż. Wiesława Zalewskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy  Staniszewskiej 

zwaną dalej w umowie  Zamawiającym,   

 a 

............................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................... *wpisaną/ym 

do .........................., prowadzonego przez ...................................................... pod nr 

................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: - ............................................................... 

NIP ....................................., 

 została zawarta umowa następującej treści: 

  

Umowę zawarto z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród 

ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew w pasie drogi 

gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wycinka drzew rosnących na działce 353 w obrębie Dąbrowa                  

w pasie publicznej drogi gminnej nr 230518W Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem 

pozyskanego drewna przez Wykonawcę po dokonaniu zapłaty za pozyskane drewno. 

2. Wycinka, zgodnie z Decyzją sygn. RS.613.46.2016 z dnia 07.11.2016 r. i Decyzją sygn.. 

RS.613.2.2018 z dnia 12.02.2018 r. obejmuje następujące drzewa: 

1) lipa drobnolistna – 61szt.,  

2) robinia akacjowa – 1 szt., 

3) klon pospolity – 7 szt., 

4) świerk pospolity – 2 szt., 

5) wierzba głowiasta – 1 szt. 

3. Kupujący wycina ww. drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem (wraz z 

własnym załadunkiem) z miejsc pozyskania. Drzewo przechodzi na własność Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) ścięcie drzewa na wysokości powierzchni ziemi, uporządkowanie terenu, usunięcie 

pozyskanego w wyniku wycinki drzew drewna łącznie z usunięciem odpadów nieprzydatnych 

do gospodarczego wykorzystania,   

2) zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców; 

3) stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia  i natężenia hałasu, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia w istniejących w 

sąsiedztwie; 

4)  oznakowania  terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie               

z przepisami  BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych                       

z wdrożeniem zaleceń z tym związanych; 

5) zachowanie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ścinki drzew. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Gminie                       

i osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu 

nienależytego jej wykonania. 
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3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami powstałymi na skutek nienależytego 

wykonania umowy bezpośrednio do Gminy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zwrócić Gminie wszelkie koszty przez nią poniesione w wyniku realizacji tych roszczeń,                

w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 

procesowego. 

 

§ 3 

Termin usunięcia drzew do: 31.12.2018 roku. 

 

§ 4 

1. Wykonawca za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy nie przysługuje 

wynagrodzenie. Koszty wyżej wymienionych robót będą pokryte częścią wartości 

pozyskanego w wyniku wykonania umowy drewna (wraz z gałęziami).  

2. Wykonawca dodatkowo za pozyskane z wycinki drewno zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwotę …… zł netto za 1 szt. pozyskanego drewa. 

3. Strony ustalają  łączną dopłatę dla zamawiającego  za 72 szt. wyciętych drzew w wysokości: 

netto …………………… zł (słownie: ………………….), a z ….. % podatkiem od towarów i 

usług na kwotę  …………………………..zł  (słownie:  ……………………..). W przypadku 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości wyciętych drzew ostateczna dopłata będzie wynikała z 

iloczynu ilości wyciętych drzew i stawki jednostkowej za szt. pozyskanego drewa. 

4. Po realizacji umowy strony spiszą protokół odbioru przedmiotu umowy.  

5. Dopłatę za pozyskane drewno o której mowa w ust. 3 Wykonawca winien wpłacić na  konto  

Zamawiającego w  ciągu 14  dni  licząc  od  spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy 

 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych, z następujących tytułów i w następujących wysokościach:  

1) za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę robót określonych niniejszą umową (w tym 

likwidację gałęzi z uporządkowaniem terenu) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.  

2) w przypadku odstąpienia od Umowy, przerwania robót lub nie wykonania całego zadania 

objętego Umową z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) bez prawa do uzyskanego drewa.  

3) w przypadku nieusunięcia usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma 

prawo, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu ruchu, zlecić te roboty innemu Wykonawcy na 

koszt dotychczasowego Wykonawcy;  

4) w przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście 

poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.  

 

§ 6  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) 

2. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą 

starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia 

poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Zaproszenie do składania ofert, oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

        Wykonawca:                                                                     Zamawiający:                                                                                                 


