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Rozdział I 

Opis warunków przetargowych 
 

1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO 
Powiat Płocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku  

• ADRES – ul. Bielska 59, 09-400 Płock 
• TEL. 24 267 68 39, FAX 24 267 68 81 
• REGON 610946222, NIP 774-24-18-879 
• E-MAIL sekretariat@zdpplock.pl  

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, 
Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg 
Powiatowych w Płocku”. 

3. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 701,  703 – 705  ustawy Kodeks Cywilny, art.20 ust.16 ustawy o drogach publicznych 

4.  OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 
4.1. Sprzedający sprzedaje drzewa „na pniu”, natomiast Kupujący zobowiązuje się: 

4.1.1. zakupione drzewa wyciąć; 
4.1.2. sfrezować karpy drzew; 
4.1.3. zasypać otwory po pniach mieszanką żwirowo-piaskową wyrównać i 

zagęścić; 
4.1.4. wyciąć krzewy rosnące w pasie drogowym na przedmiotowym odcinku 

objętym sprzedażą w ilości ok. 3000 m2; 
4.1.5. uporządkować teren robót; 
4.1.6. zakupić m.in. 3 letnie sadzonki młodych drzewek gatunku (modrzew 

europejski, sosna zwyczajna, świerk pospolity, żywotnik zachodni) w 
łącznej ilości 262 szt. oraz przekazać zakupione sadzonki na rzecz 
Sprzedającego; 

4.1.7.  przekazać 10 szt. wskazanych przez Sprzedającego dłużyc drzew gatunku 
Lipa drobnolistna na rzecz miejscowych rzeźbiarzy ludowych. 

4.2. Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na 
sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w szczegółowym 
wykazie drzew – załącznik nr 2.  

4.3. Podana w szczegółowym wykazie drzew stanowiącym załącznik nr 2 ilość 
możliwego do pozyskania drewna pochodzącego z wycinki 262 szt. drzew – (dłużyce 
121,60 m3, gałęzie 68,68 m3) jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia 
różnic po ich wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez 
Kupującego. 

4.4. Oferta składana przez Kupującego dotyczyć będzie wszystkich drzew wymienionych 
w załączniku nr 2 oraz robót wymienionych w pkt. 4.1. 

5. TERMIN WYKONANIA 
Zadanie należy zrealizować do dnia 29 sierpnia 2014 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. WARUNKI UDZAŁU 
6.1. W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy: 
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-   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z 
wycinką drzew, 

-   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dys-
ponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót, posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje. 

6.2. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w przetargu stanowiące załącznik nr 4. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO Z 
KUPUJĄCYMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
KUPUJĄCYMI 

7.1 Dokumenty Sprzedający i Kupujący przekazują pisemnie, faksem pod numerem: 
24 267 68 81 lub drogą elektroniczną – adres email: sekretariat@zdpplock.pl 

7.2 Jeżeli Sprzedający lub Kupujący przekazują dokumenty oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Kupującymi są:  
• Pani Małgorzata Jasińska, tel. 24 267 68 80 
• Pan Ryszard Kuliński – Kierownik Bazy nr 2 w Bodzanowie, tel. 24 260 70 61 lub 

501 789 323 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  
 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
9.1 Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i podpisana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Kupującego.  

9.2 Do oferty Kupujący dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 
6.2. niniejszej specyfikacji. 

9.3 Kupujący złoży tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie 
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Kupującego. 

9.4 Oferta powinna być trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 
(własnoręczny podpis) przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy. 
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

9.5 Każda poprawka w treści oferty powinna zostać poprawiona poprzez przekreślenie i 
zapisanie poprawnej treści oraz parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

9.6 Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 
następująco: 

 
Powiat Płocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

ul. Bielska 59 
09-400 Płock 

oraz opisane: 
OFERTA 
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„Sprzedaż ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej                    
nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn 

na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” 

„Nie otwierać przed dniem 15 maja 2014 r., godz. 10:30” 
 

9.7 Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Kupujący nie może wycofać oferty ani wprowadzić  jakichkolwiek zmian w 
treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

9.8 Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie. 
9.9 Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
10.1 Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Płock ul. Bielska 59, V-piętro,  

pokój 504 – sekretariat.  
10.2 Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2014 roku o godzinie 10:00. 
10.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2014 roku o godzinie 10:30 w siedzibie 

Sprzedającego, w Sali Nr 505. 
10.4 Sprzedający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Kupującego przy otwieraniu ofert, Sprzedający prześle informacje z otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
11.1 Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w 

wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
11.2 Wadium Kupujący wniesie w pieniądzu przelewem na konto Sprzedającego w BS 

MAZOWSZE w Płocku nr 50 9042 0003 0000 1502 2000 0090; 
11.3 Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy załączyć do złożonej oferty.  
11.4 Kupujący, który nie wniesie wadium w wysokości i terminie określonym w pkt 

11.1, w formie o której mowa w pkt 11.2. zostanie wykluczony z postępowania. 
11.5 Sprzedający zwraca wadium wszystkim Kupującym niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Kupującego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.6 Wadium Kupującego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza 
się na poczet ceny nabycia. 

11.7 Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Kupującego, który wycofał 
ofertę przed terminem składania ofert. 

11.8 Wadium wniesione w pieniądzu Sprzedający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 

11.9  Kupujący, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na 
rzecz Sprzedającego w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach  określonych w ofercie; 
b)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego. 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
12.1 Kupujący wniesie w terminie 7 dni od podpisania umowy, prócz zapłaty za drewno, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych 00/100), które Sprzedający zwróci niezwłocznie po 
zakończeniu robót, uprzątnięciu pasa drogowego i protokolarnym odbiorze 
wykonanych robót wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 



 6 
 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Kupującego. 

12.2 Zabezpieczenie Kupujący wniesie w pieniądzu przelewem na konto Sprzedającego 
w BS MAZOWSZE w Płocku nr 50 9042 0003 0000 1502 2000 0090. 

 

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA CENY OFERT 
13.1 Cena oferty zostanie podana przez Kupującego na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1. 
13.2 Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
13.3 W formularzu oferty Kupujący określi cenę brutto z dokładnością do 0,01 PLN. 
13.4 Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena 

zakupu. 
13.5 Sprzedający wyznacza minimalną cenę zakupu na 10 000,00 zł brutto. 
13.6 Oferty opiewające na cenę niższą niż podana tj. 10 000,00 zł zostaną uznane za nie-

ważne i będą odrzucone jako nie spełniające warunków instrukcji dla Kupującego. 
13.7 Cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew 

łącznie, wymienionych w załączniku nr 2 z uwzględnieniem kosztów takich jak: 
-  oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z przekazanym przez Sprzedającego 

uproszczonym projektem oznakowania robót utrzymaniowych związanych z 
usunięciem drzew rosnących w poboczu (Sprzedający może przerwać 
wykonywanie robót, jeżeli oznakowanie będzie nieczytelne, niezgodne z 
ustaleniami, a wszelkie sankcje z tego tytułu ponosi Kupujący), 

-  zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót, 
- wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach, 
-  wycinka krzewów przy istniejących utrudnieniach, 
- frezowanie karp, 
-  zasypanie otworu po pniu mieszanką żwirowo-piaskową, wyrównanie i 

zagęszczenie, 
-  transport, 
-  uprzątnięcie z pasa drogowego i przyległego terenu wszystkich drzew, 

obciętych gałęzi, krzewów i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach, 
-  zakup sadzonek drzew oraz przekazanie ich Sprzedającemu,  
-  organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący 

utrudnienia w ruchu drogowym. 

14. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY. 

14.1 Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana najkorzystniejsza tzn. taka, która 
zawierać będzie najwyższą cenę brutto jaką uzyska Sprzedający.  

14.2 Oferta, która zawiera cenę niższą od ceny minimalnej wyznaczonej przez 
Sprzedającego będzie odrzucona. 

14.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Kupujących, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Kupujący w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen niższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
 

15.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich 
Kupujących, którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Kupującego oraz cenę 
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brutto oferty którą wybrano. 
15.2 W przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w 

terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty. 
15.3 Kupujący w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy winien dokonać płatności za 

zakupione drewno oraz wniesienia na konto Sprzedającego opłatę zabezpieczającą 
określoną w pkt. 12.1 SIWS. 

15.4 Przed przystąpieniem do robót, Kupujący okaże dowód wpłaty, który jest 
warunkiem przekazania terenu robót przez Sprzedającego. 

15.5 Z chwilą przekazania terenu robót Kupujący przejmuje odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót. 

15.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew ujętych w 
szczegółowym wykazie drzew – załącznik nr 2. 

15.7 Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
terminie o którym mowa w pkt. 15.2., Sprzedający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
16. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W 

UMOWIE NA SPRZEDAŻ DRZEW „NA PNIU”. 
16.1 Sprzedający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Kupującego: 

16.1.1 zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, personelu 
niezbędnego do wykonania zamówienia na inne osoby legitymujące się co 
najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem na wniosek 
Kupującego w postaci pisemnej zgody Sprzedającego, 

16.1.2 zmiany terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak 
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
przez osoby inne niż pracownicy kupującego i jego ewentualnych 
podwykonawców, 

16.1.3 zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku 
wystąpienia ponadprzeciętnie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego – pod warunkiem 
udowodnienia przez Wykonawcę wystąpienia takich okoliczności. 
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Rozdział II 
 

Załącznik nr 1  
 

miejscowość, data ....................................... 
.............................................. 
Nazwa i adres Kupującego 
          (pieczęć firmowa)                                                                        

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych 
w Płocku 

ul. Bielska 59, 09-400 Płock 
 

Nawiązując do ogłoszenia, którego przedmiotem jest „Sprzedaż ,,drzew na pniu” 
rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w 
miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w 
Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku”, oferujemy zakup przedmiotowych 
drzew za cenę: 

 

…………........................................ zł brutto 

 (słownie: …………………………………………………………………………………………...zł) 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

sprzedaży i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

2. Dokonaliśmy wizji w terenie i nie wnosimy zastrzeżeń dotyczących drzew przewidzianych do 
sprzedaży. 

3. Prace wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
sprzedaży. 

4. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków sprzedaży projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie określonym przez Sprzedającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków sprzedaży i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Sprzedającego. 

6. Przyjmujemy warunki płatności w projekcie umowy stanowiącym Rozdział III specyfikacji 
istotnych warunków sprzedaży drzew na "pniu". 

7. Do oferty załączamy dokument wymieniony w pkt. 6.2. specyfikacji istotnych warunków 
sprzedaży drzew „na pniu". 

8. Oświadczamy, że posiadamy telefon stacjonarny nr ......................................................... 

        telefon komórkowy nr …………………………………… 

9. Oświadczamy, że posiadamy fax  nr ............................................................................... 
 

   adres e-mail: ………………........…………………………...  
 

Numer rachunku bankowego Kupującego ……………………………………………………… na 
który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w formie gotówkowej na rachunek Sprzedającego. 
 

Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ do nr .......... 
 

Data: ...........................…................... 
 

                   
……..……… ...........................…................... 

  (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr 2 
 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DRZEW 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku uzyskał decyzję Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 02 kwietnia 
2014 roku znak: OŚ 6131-1/14 zezwalającą na usunięcie niżej wymienionych drzew: 
 

Lp. Miejscowość 
Gatunek 
drzewa 

Obwód pnia[cm] 
mierzony na wys.130 cm 

km Strona drogi 

1. 220 3+900 P 

2. 280 3+930 P 

3. 220 3+960 P 

4. 200 3+990 P 

5. 280 4+050 P 

6. 280 4+110 P 

7. 280 4+140 P 

8. 300 4+200 P 

9. 320 4+230 P 

10. 240 4+290 P 

11. 240 4+350 P 

12. 260 4+410 P 

13. 200 4+440 P 

14. 200 4+470 P 

15. 200 4+500 P 

16. 340 4+530 P 

17. 300 4+560 P 

18. 220 4+590 P 

19. 240 4+620 P 

20. 

Lipa 
drobnolistna 

220 4+850 L 

21. Wierzba Biała 410 4+900 L 

22. 
Klon 

jesionolistny 
220 4+910 P 

23. 200 4+920 L 

24. 180 4+930 L 

25. 

Lipa 
drobnolistna 

220 4+935 P 

26. Wierzba biała 180 4+940 P 

27. 220 4+940 L 

28. 180 5+000 P 

29. 

Rąkcice 

Lipa 
drobnolistna 

260 5+010 L 
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30. 260 5+040 P 

31. 240 5+060 P 

32. 220 5+070 P 

33. 180 5+160 L 

34. 120 5+200 L 

35. 180 5+250 L 

36. 180 5+300 L 

37. 180 5+310 P 

38. 180 5+340 P 

39. 180 5+420 P 

40. 200 5+440 L 

41. 200 5+500 L 

42. 200 5+530 L 

43. 180 5+580 L 

44. 200 5+620 L 

45. 180 5+650 P 

46. 280 5+680 L 

47. 220 5+720 P 

48. 220 5+730 L 

49. 

Rąkcice 

180 5+760 L 

50. 160 5+790 L 

51. 220 5+820 L 

52. 220 5+840 L 

53. 

Lipa 
drobnolistna 

200 5+860 L 

54. 200 5+880 L 

55. 

Jesion 
wyniosły 260 5+930 L 

56. 220 5+950 L 

57. 220 5+970 L 

58. 280 5+990 L 

59. 260 6+010 L 

60. 260 6+030 L 

61. 

Jesion 
wyniosły 

260 6+050 L 

62. 

Dzierżanowo 

Lipa 
drobnolistna 

180 6+070 L 



 11 
 

63. 200 6+120 L 

64. 260 6+130 P 

65. 200 6+150 P 

66. 200 6+170 P 

67. 200 6+220 P 

68. 220 6+250 P 

69. 200 6+270 P 

70. 200 6+280 L 

71. 200 6+300 L 

72. 200 6+400 P 

73. 200 6+420 P 

74. 200 6+440 P 

75. 200 6+460 P 

76. 200 6+480 P 

77. 200 6+500 L 

78. 220 6+520 P 

79. 220 6+540 P 

80. 220 6+560 P 

81. 220 6+590 L 

82. 240 6+620 P 

83. 220 6+640 L 

84. 280 6+700 P 

85. 280 6+740 P 

86. 400 6+780 P 

87. 220 6+810 L 

88. 200 6+840 L 

89. 180 6+870 L 

90. 180 6+900 L 

91. 180 6+930 L 

92. 180 6+960 L 

93. 180 6+990 L 

94. 180 7+020 L 

95. 

Dzierżanowo 
Lipa 

drobnolistna 

200 7+050 L 
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96. 300 7+070 L 

97. 260 7+100 L 

98. 260 7+130 L 

99. 260 7+160 L 

100. 260 7+190 L 

101. 260 7+220 L 

102. 180 7+250 L 

103. 180 7+280 L 

104. 280 7+310 L 

105. 260 7+340 L 

106. 260 7+370 L 

107. 220 7+400 L 

108. 180 7+410 P 

109. 240 7+400 L 

110. 240 7+410 P 

111. 180 7+430 L 

112. 180 7+450 P 

113. 

Lipa 
drobnolistna 

160 7+460 L 

114. 100 7+470 L 

115. 
Wierzba biała 

140 7+480 L 

116. 100 7+500 P 

117. 100 7+510 L 

118. 120 7+515 P 

119. 120 7+520 L 

120. 120 7+525 L 

121. 

Grochodrzew 

120 7+530 L 

122. Grochodrzew  120 7+535 P 

123. 
Lipa 

drobnolistna 
200 7+540 L 

124. Wierzba biała 260 7+545 P 

125. 240 7+550 L 

126. 

Lipa 
drobnolistna 240 7+560 L 

127. Wierzba biała 120 7+565 P 

128. 

Dzierżanowo 

Grochodrzew 120 7+570 L 
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129. 120 7+575 L 

130. 120 7+580 L 

131. 120 7+585 L 

132. 120 7+590 L 

133. 120 7+595 L 

134. 120 7+600 L 

135. 

Grochodrzew 

120 7+605 L 

136. 220 7+635 P 

137. 280 7+640 L 

138. 180 7+660 L 

139. 180 7+680 L 

140. 220 7+720 L 

141. 260 7+740 L 

142. 260 7+750 P 

143. 240 7+760 L 

144. 240 7+770 P 

145. 220 7+800 P 

146. 220 7+810 L 

147. 

Dzierżanowo 

220 7+860 L 

148. 180 7+880 L 

149. 180 7+910 L 

150. 180 7+920 L 

151. 300 7+940 L 

152. 220 7+960 L 

153. 200 7+980 L 

154. 

Lipa 
drobnolistna 

 

200 8+000 P 

155. 160 8+020 L 

156. 160 8+040 L 

157. 160 8+060 L 

158. 160 8+120 L 

159. 240 8+140 P 

160. 240 8+160 L 

161. 

Główczyn 

Lipa 
drobnolistna 

220 8+180 P 
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162. 220 8+185 L 

163. 200 8+190 P 

164. 200 8+195 L 

165. 200 8+200 L 

166. 240 8+230 L 

167. 240 8+235 P 

168. 220 8+260 L 

169. 220 8+280 P 

170. 220 8+300 L 

171. 200 8+320 L 

172. 160 8+340 L 

173. 160 8+350 P 

174. 240 8+360 L 

175. 180 8+370 P 

176. 240 8+380 L 

177. 180 8+400 P 

178. 160 8+420 P 

179. 160 8+440 P 

180. 160 8+450 L 

181. 240 8+460 P 

182. 220 8+470 L 

183. 180 8+480 P 

184. 200 8+490 L 

185. 200 8+500 P 

186. 220 8+510 L 

187. 200 8+520 P 

188. 220 8+530 L 

189. 220 8+540 P 

190. 220 8+550 L 

191. 200 8+560 P 

192. 160 8+570 L 

193. 200 8+580 P 

194. 

Główczyn 
Lipa 

drobnolistna 

220 8+600 L 
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195. 160 8+660 L 

196. 240 8+670 P 

197. 240 8+680 L 

198. 240 8+690 P 

199. 240 8+700 L 

200. 220 8+720 P 

201. 220 8+740 P 

202. 220 8+760 P 

203. 300 8+780 L 

204. 240 8+800 L 

205. 200 8+820 P 

206. 240 8+840 L 

207. 220 8+850 L 

208. 300 8+860 P 

209. 240 8+870 L 

210. 240 8+880 P 

211. 240 8+890 L 

212. 300 8+900 P 

213. 300 8+920 L 

214. 240 8+940 L 

215. 260 8+960 P 

216. 320 8+990 P 

217. 240 9+020 P 

218. 240 9+025 L 

219. 240 9+030 P 

220. 220 9+040 P 

221. 220 9+050 P 

222. 300 9+100 P 

223. 320 9+120 L 

224. 300 9+130 P 

225. 300 9+140 L 

226. 180 9+160 P 

227. 

Główczyn 
Lipa 

drobnolistna 

240 9+180 P 
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228. 240 9+200 P 

229. 240 9+250 P 

230. 240 9+255 L 

231. 300 9+280 P 

232. 240 9+290 L 

233. 300 9+300 P 

234. 240 9+310 L 

235. 240 9+320 P 

236. 360 9+330 L 

237. 220 9+340 P 

238. 240 9+350 L 

239. 220 9+360 P 

240. 180 9+370 L 

241. 300 9+400 L 

242. 220 9+410 L 

243. 200 9+420 P 

244. 300 9+430 L 

245. 160 9+440 P 

246. 160 9+450 P 

247. 300 9+460 L 

248. 340 9+470 P 

249. 240 9+480 L 

250. 320 9+490 P 

251. 180 9+500 L 

252. 300 9+510 L 

253. 240 9+520 P 

254. 200 9+530 L 

255. 220 9+580 L 

256. 200 9+600 P 

257. 220 9+610 L 

258. 220 9+620 P 

259. 320 9+630 L 

260. 

Główczyn 
Lipa 

drobnolistna 

240 9+640 L 
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261. 260 9+650 P 

262. 
Główczyn 

Lipa 
drobnolistna 260 9+660 L 

 

Szacunkowa ilość drewna możliwa do pozyskania z wycięcia powyższych drzew: 
 
- dłużyce – 121,60 m3 

 
- gałęzie –  68,68 m3 
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Załącznik 3 
 
 

INSTRUKCJA WYKONANIA ROBÓT PRZY WYCINCE „NA PNIU” 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI WYKONANIA ROBÓT 
 
Przedmiotem niniejszej instrukcji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wycinką drzew i frezowaniem karp drzew zlokalizowanych w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach 
Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – 
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ORGANIZACJI ROBÓT 

2.1 Oznakowanie robót 
Kupujący ponosi odpowiedzialność za oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu na odcinku 
prowadzonych robót. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący ma obowiązek 
podczas prowadzenia robót zachować wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów poruszających 
się po jezdni i osób pieszych, zarówno w obrębie jak i w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
zobowiązany jest do utrzymania ruchu drogowego w okresie od rozpoczęcia do odbioru 
końcowego robót. Kupujący ustawi i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczenia ruchu 
(znaki, zapory drogowe, pachołki drogowe itp.). Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać do 
rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót tak, aby odcinek jezdni wyłączonej był 
jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. Znaki drogowe powinny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy należy do 
Kupującego. Sprzedający udostępni zatwierdzone typowe projekty organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót na drogach powiatowych, z możliwością ich wykorzystania. 

2.2 Odpowiedzialność cywilna 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu 
oraz szkody w majątku własności prywatnej i publicznej, wyrządzone w wyniku 
prowadzonych prac. 

2.3 Sprzęt 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew może być używany następujący 
sprzęt: 
− piły mechaniczne, 
− inne narzędzia tnące (piłka ręczna, sekator, tasak, łopata, rydel itp.), 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew, 
− frezarka do pni drzew, 
− podnośnik koszowy, 
− rębak, 
− pojazd samochodowy. 

2.4 Transport 
Karpinę, konary, gałęzie należy przewozić dostosowanymi środkami transportowymi. 
Powinny one posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed 
rozrzucaniem w czasie transportu. Pozyskany materiał Kupujący zagospodaruje we własnym 
zakresie.  
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Pojazdy przeznaczone do wykonywania robót związanych z transportem urobku powstałego 
ze ścinki poboczy  powinny być wyposażone zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20.06.1997 r. 
,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908. z  późniejszymi zmianami) w 
lampę błyskową koloru żółtego, którą należy włączyć przy każdej wykonywanej pracy na 
drodze, ponadto powinny posiadać plandekę zabezpieczającą przewożony materiał przed 
rozrzucaniem w czasie transportu. 

2.5 Inne wymagania 
Zabrania się bezwzględnie wypalania gałęzi, konarów oraz pozostałych odpadów po 
frezowaniu. 
Z uwagi na to, ze ścinane drzewa znajdują się w sąsiedztwie drogi i innych urządzeń np.: linii 
elektroenergetycznych, telefonicznych roboty powinny być szczególnie zabezpieczone, strefa 
robót wygrodzona i oznakowana by nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników drogi i osób 
postronnych. 
Zabronione jest przewracanie drzew na jezdnię bez zatrzymania ruchu drogowego oraz 
prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. 
Istniejąca roślinność w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Kupującego zabezpieczona przed uszkodzeniem. Roślinność, uszkodzona lub 
zniszczona przez Kupującego będzie odtworzona na koszt Kupującego, w sposób 
zaakceptowany przez Sprzedającego. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne uwarunkowania zmusiły Kupującego do odstąpienia 
wykonywania robót objętych umową, a nagromadzony materiał stanowi przeszkodę dla 
użytkowników ruchu Kupujący powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania 
lub w inne miejsce zaakceptowane przez Sprzedającego odpowiednio zabezpieczyć i 
oznakować. 
 

3. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Przekazanie robót następuje protokolarnie. 

Rozpoczęcie robót następuje po dokonaniu płatności za zakupione drewno oraz wniesieniu na 
konto Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

Zakres prowadzenia robót obejmuje: 

a) w przypadku wycięcia drzew, wycięcia krzewów i frezowania karp drzew: 
-  przygotowanie terenu robót: zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, 

ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 
-  ścięcie drzewa,  
-  usunięcie karpy pozostałej po drzewie min. 20 cm poniżej poziomu krawędzi jezdni 

dowolną techniką, (np. poprzez bezpośrednie ścięcie poniżej poziomu krawędzi 
jezdni czy też frezowanie karpy drzewa), 

-  bezzwłoczne usunięcie z pasa drogowego gałęzi, konarów i dłużyc bezpośrednio po 
ścięciu drzewa lub krzewu, 

-  zasypanie otworu po pniu kruszywem wyrównanie i zagęszczenie w zależności od 
potrzeb, 

-  wywiezienie drewna, pozostałości po frezowaniu oraz odpadów (konarów, gałęzi, 
liści, trocin) z terenu robót z zagospodarowaniem w całości przez Kupującego, 

-  bezzwłoczne uporządkowanie terenu robót oraz pasa drogowego, usunięcie 
oznakowania czasowej organizacji ruchu. 

 

W przypadku konieczności wykorzystania terenu przyległego do drogi, wymagane jest 
uzyskanie przez Kupującego zgody właściciela terenu. 
 

b) w przypadku zakupu sadzonek drzew Kupujący: 



 20 
 

-  zakupi sadzonki drzew z własnych środków finansowych, 
-  przekaże zakupione sadzonki na rzecz Sprzedającego  

Wykonawca dostarcza m.in. 3 letnie sadzonki młodych drzewek gatunku (modrzew 
europejski, sosna zwyczajna, świerk pospolity, żywotnik zachodni) w łącznej ilości 262 szt. 
w miejsce wskazane przez Sprzedającego.  
 

Młode drzewa przewidziane do sadzenia powinny odpowiadać obowiązującym normom. 
Ponadto materiał roślinny zakupiony przez Kupującego powinien posiadać odpowiednie 
cechy jakościowe i zdrowotne. Wszystkie drzewa powinny być zdrowe, wolne od 
szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo 
rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości i odmiany. 
 
UWAGA ! 
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzać w sposób najmniej zakłócający ruch 
drogowy i pieszy, usuwając z pasa drogowego gałęzie, konary, dłużyce i karpy 
niezwłocznie po ścięciu drzewa lub krzewu (najpóźniej do zmierzchu). 
 

4. ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 
4.1 Odbiór końcowy 
 

Odbioru końcowego robót związanych z wycinką drzew i krzewów Sprzedający dokona 
w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia ich przez Kupującego. Odbioru 
dokona protokolarnie komisja składająca się z pracowników Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, oceniając kompletność 
wykonanych robót tj. usunięcia drzew, usunięcia krzewów, usunięcia karp, 
uporządkowaniu terenu robót, pasa drogowego zgodnie z przyjętą technologią oraz 
przekazania sadzonek młodych drzew. 
 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Sprzedający odmówi 
dokonania odbioru, wyznaczy nowy termin usunięcia wad i do tego czasu zostaną 
przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia o usunięciu wad 
Sprzedający w terminie 2 dni roboczych wznowi czynności odbioru. 
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Załącznik 3 a 
 

PROTOKÓŁ  
przekazania terenu robót 

 
W dniu ……………. 2014 roku, Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. 
Bielska 59, 09-400 Płock, reprezentowany przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
 
zwany dalej „Sprzedającym” 
i ……………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowany przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
 
zwany dalej „Kupującym” 
 

dokonali przekazania terenu robót w związku z wycinką krzewów, wycinką drzew, i 
frezowaniem karp drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W 
Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze 
działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku zgodnie z  
umową nr ……./…./2014 z dnia …………………. 2014 roku. 
Kupujący przejmuje teren robót i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego do 
czasu zakończenia robót i protokólarnego odbioru terenu robót przez Sprzedającego. Przed 
rozpoczęciem robót Kupujący oznakuje miejsce robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
czasowej organizacji ruchu. 
Uwagi:  
Kupujący ma obowiązek stosowania się do wszelkich postanowień zawartych w następujących 
dokumentach przekazanych przez Sprzedającego:  

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży drzew „na pniu” wraz z załącznikami, 
2. Umowie nr …./…./2014 z dnia ……………2014 roku 
3. Uproszonych projektach oznakowania robót utrzymaniowych związanych z usunięciem 

drzew  
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Sprzedający :                                                                                Kupujący: 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 b 
 

PROTOKÓŁ  
odbioru końcowego robót 

W dniu ……………………2014 roku dokonano odbioru końcowego robót dotyczących: 

1). wycinki krzewów, wycinki drzew i frezowania karp drzew rosnących w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, 
Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu 
Dróg Powiatowych w Płocku  

2). przekazania sadzonek młodych drzew 

zgodnie z  umową nr …../……./2014 z dnia …………………. 2014 roku. 
 

 

Roboty zakończono dnia ………………… 2014 r. 
 

Roboty zgłoszono do odbioru dnia ………………………… 2014 r. 
 

Sprzedający, reprezentowany przez:  

1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 

Przy udziale Kupującego, reprezentowanego przez: 
 

1. ………………………………………………….. 
 

Po dokonaniu oględzin wykonanych robót  dokonujący odbioru stwierdza co następuje: 
  

1. W zakresie zgodności wykonanych robót z umową ….../…./2014 z dnia ………………. 2014 

roku oraz załącznikami do ww. umowy: 

• Ogólna ocena wykonanych robót: ……………………………………………… 

• Roboty wykonano zgodnie / niezgodnie* z przyjętą technologią: ……………………   

…………………………………………………………..…………….……………...……

……………………………………………………………………………………..… 

2.  Kupujący na rzecz Sprzedającego przekazuje: 

 -  ………. sztuk młodych drzewek gatunku ………………………………………..………….…….  

-  ………. sztuk młodych drzewek gatunku ………………………………………..………….……. 

-  ………. sztuk młodych drzewek gatunku ………………………………………..………….……. 

-  ………. sztuk młodych drzewek gatunku ………………………………………..………….……. 

 

3. Termin wykonania robót poprawkowych ustala się na:  ………………………………..………… 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………..… 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Sprzedający :                                                                                Kupujący: 

* niepotrzebne skreślić 



 23 
 

 
Załącznik nr 4 

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

    Nazwa i adres Wykonawcy 
              (pieczęć firmowa) 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w przetargu na 
 

„Sprzedaż ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej                    
nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn 

na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku” 

 
Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w przetargu, a w szczególności: 
-  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wycinką 

drzew, 
-  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dys-

ponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót, posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje. 

 
 

 
Data: ...........................…................... 
 
 
 
                                                                              ……..……… ...........................…................... 

  (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Rozdział III 

WZÓR UMOWY 
 

U M O W A  Nr ………/……./ 2014 
 

zawarta w Płocku w dniu ……………….. roku pomiędzy: 

Powiatem Płockim - Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. 
Bielskiej 59, NIP 774-24-18-879, REGON 610946222, zwanym dalej „Sprzedającym”, 
reprezentowanym przez pełnomocnych przedstawicieli: 
1. ……………………………………………… 

2.  ……………………………………………… 

a  ……………………………………………………………………………………………… 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców/ewidencji działalności gospodarczej pod nr 
…………..,  zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez pełnomocnych 
przedstawicieli: 

1. …………………………………………………………………….………………... 

2. ……………………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Kupujący w celu uzyskania drewna zobowiązuje się do wycięcia 262 szt. drzew rosnących 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach 
Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – 
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku na zasadach określonych w Instrukcji 
Wykonania Robót Przy Wycince „Na Pniu”. Szczegółowy wykaz drzew określa 
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew na Pniu.  

2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa szacunkową ilość możliwego do pozyskania 
drewna, pochodzącego z wycinki 262 szt. drzew – (dłużyce 121,60 m3, gałęzie 68,68 m3). 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew. 
4. Kupujący zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew 

na Pniu: 
a) zakupione drzewa wyciąć; 
b) sfrezować karpy drzew; 
c) zasypać otwory po pniach mieszanką żwirowo-piaskową wyrównać i zagęścić; 
d) wyciąć krzewy rosnące w pasie drogowym na przedmiotowym odcinku objętym 

sprzedażą w ilości ok. 3000 m2; 
e) uporządkować teren robót; 
f) zakupić m.in. 3 letnie sadzonki młodych drzewek gatunku (modrzew europejski, sosna 

zwyczajna, świerk pospolity, żywotnik zachodni) w łącznej ilości 262 szt. oraz 
przekazać zakupione sadzonki na rzecz Sprzedającego; 

g) przekazać 10 szt. wskazanych przez Sprzedającego dłużyc drzew gatunku Lipa 
drobnolistna na rzecz miejscowych rzeźbiarzy ludowych. 

5. Integralną częścią umowy są: 
a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew wraz z załącznikami; 
b)  Oferta Kupującego wraz z załącznikami; 
c) Uproszczone projekty oznakowania robót związanych usunięciem drzew rosnących w 

poboczu drogi powiatowej. 
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§2 
Przekazanie i odbiór robót 
1. Przekazania terenu robót dokonuje się na podstawie protokołu. Sprzedający przekaże 

Kupującemu teren wycinki po okazaniu dowodu wpłaty za zakupione drewno i dowodu 
wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w § 4 pkt 4 niniejszej 
umowy. 

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją robót ze strony Sprzedającego sprawować będzie Pan 
……………………………………………………………………………………… 

3. Kupujący wyznacza osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy w osobie 
…………………….. tel. ……………………………………………………………….. 

4. Odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy dokonuje powołana komisja w 
ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia ich przez Kupującego. Odbioru 
dokona protokolarnie komisja składająca się z pracowników Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, oceniając kompletność 
wykonanych robót tj. usunięcia drzew, usunięcia karp, uporządkowaniu terenu robót, 
pasa drogowego zgodnie z przyjętą technologią oraz dokonanych nasadzeń. 

§3 
 
Termin realizacji umowy do dnia 29 sierpnia 2014 roku. 

§4 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Kupujący dokonuje na konto Sprzedającego zapłaty za pozyskane drewno w kwocie: 

.................................................................................................................. …………zł 
brutto (słownie:……………………………..………………......................................... ). 

2. Płatność za zakupione drewno zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisa-
nia umowy. 

3. Po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupione drewno Sprzedający wystawi 
rachunek. 

4. Kupujący wpłaci w terminie 7 dni od podpisania umowy, kwotę w wysokości 10 000,00 
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) stanowiącą  zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, które będzie służyć do pokrycia należności w przypadku 
niespełnienia przez Kupującego warunków zawartych w § 5 umowy. 

5. Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę określoną  w § 4 pkt 4 w terminie 7 dni od 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót, stwierdzającego 
wycinkę drzew, frezowanie karp drzew, nasadzenia młodych drzew i uprzątnięcie pasa 
drogowego po wycince wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Kupującego z zastrzeżeniem § 6. 

 
§5 

Obowiązki Kupującego 
1. Wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew wraz z 

załącznikami. 
2. Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu i odbiorze terenu robót. 
3. Stosowanie się do wszelkich poleceń osoby nadzorującej dotyczących przedmiotu 

umowy. 
4. Oznakowanie odcinka drogi w miejscu robót zgodnie z uproszczonym projektem 

oznakowania robót. 
5. Kupujący jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu, a po zakończeniu robót 

przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności. 
6. Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać od świtu do zmierzchu przy 

normalnej przejrzystości powietrza. W przypadku zmiany pogody np. mgły, silnego 
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wiatru, opadów deszczu, śniegu - prace należy przerwać i zabezpieczyć miejsce robót 
powiadamiając Sprzedającego. 

7. Wszelkie uszkodzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i innych elementów pasa 
drogowego powstałe w czasie prowadzonych robót naprawi Kupujący we własnym 
zakresie i na własny koszt w terminie 7 dni od powstania szkody bez wzywania 
Sprzedającego. 

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wywołujące szkody, w tym 
wypadki drogowe i roszczenia właścicieli gruntów przyległych do drogi, powstałe w 
związku z wykonywaniem umowy z winy Kupującego. 

9. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Kupującego nastąpi uszkodzenie bądź zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, Kupujący na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność.  

10. Kupujący uzyskuje zgodę właściciela gruntu przyległego do drogi w przypadku 
konieczności wykorzystania tego terenu. 

11. Kupujący uzgadnia z właścicielami urządzeń kolidujących z wycinką drzew sposób ich 
zabezpieczenia. Wszelkie koszty związane z potrzebą demontażu linii telefonicznej, bądź 
wyłączeniami energetycznymi obciążają Wykonawcę. Uszkodzenia linii telefonicznej 
bądź energetycznej powstałe w związku z prowadzonymi robotami, Kupujący usunie na 
własny koszt. 

12. Kupujący oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności oraz odpowiedni sprzęt do 
bezpiecznego wykonania robót objętych umową. 

§6 
Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w 

terminie wskazanym w § 3, Sprzedający wzywa Kupującego w formie pisemnej do 
wykonania przedmiotu umowy pod rygorem zapłaty kary umownej potrąconej z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.: 

a) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każde drzewo usunięte 
niezgodnie z technologią określoną w niniejszej umowie i specyfikacji istotnych 
warunków sprzedaży drzew na pniu.  

b) w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) za każdą nie przekazaną 
na rzecz Sprzedającego sadzonkę młodego drzewa. 

c) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w 
naprawieniu szkód o których mowa w § 5 ust. 7. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 4 ust. 4 przepada na rzecz Sprzedającego 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Kupującego. W przypadku uchylania się 
Kupującego od usunięcia wad przepada na rzecz Sprzedającego zabezpieczenie w części 
określonej w § 6 ust. 1a, 1b i 1c.W szczególności Sprzedający ma prawo potrącać z 
zabezpieczenia przysługujące mu kary umowne, odszkodowania oraz pokrywać koszty 
robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego. 

3. W przypadku nie przystąpienia, w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, do 
usunięcia wad, Strony ustalają, iż Kupujący upoważnił Sprzedającego do usunięcia wad 
na koszt Kupującego. (Sprzedający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na 
koszt Kupującego, poprzez potrącenie wartości robót z zabezpieczenia zgodnie z § 6 pkt 
2. Sprzedający w takim przypadku ma prawo pokryć koszty usunięcia wad z udzielonego 
mu zabezpieczenia lub może dochodzić zwrotu kosztów bezpośrednio od Kupującego. Na 
3 dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego, Sprzedający o tym fakcie 
poinformuje Kupującego. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 
równej zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w wysokości 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
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5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody Sprzedający zastrzega sobie 
dochodzenie wyrównania szkody od Kupującego na zasadach ogólnych. 

§7 

Kupujący nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

§ 8 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
2. Wszelka korespondencja dla stron będzie wysyłana na adres wskazany w umowie. 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Sprzedający oświadcza, że uzyskał decyzję Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 02 kwietnia 2014 roku 
znak: OŚ 6131-1/14 zezwalającą na wycinkę drzew, a Kupujący oświadcza, że zapoznał się z 
treścią przedmiotowej decyzji. 
 

§ 12 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego. 
2. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

Sprzedający:                                                                    Kupujący: 
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