
 

Załącznik nr 2 

do zaproszenia do składania ofert  na sprzedaż 3 sztuk drzew „na pniu” 

przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn,  gmina Wągrowiec 

 

 

     UMOWA Nr …….. / 2020 ( projekt) 

zawarta w ……………….. w dniu ………………………… pomiędzy  

1. Gminą Wągrowiec z siedzibą w Wągrowcu, przy  ul. Cysterskiej 22, NIP 766-19-68-

498 reprezentowaną przez:   

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

zwanym dalej „Sprzedającym”, 

a 

2. ……………………………… zam. …………………………………………………… 

PESEL …………………………… 

prowadzącym działalność pod nazwą …………………………… z siedzibą 

……………………………………….. NIP …………………….  

zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na sprzedaż 3 sztuk drzew „ 

na pniu” przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Sprzedający sprzedaje Nabywcy 3  sztuki drzew w tym lipa drobnolistna – 2szt. oraz jesion 

wyniosły – 1szt., które rosną na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 399 i 441 – 

obręb Rąbczyn.  

2. Nabywca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do : 

a) Wycinki przedmiotowych drzew wraz z usunięciem pnia, 

b) Wywozu gałęzi i pozyskanego drewna, 

c) Uprzątnięcia terenu po wyciętych drzewach. 

3. Nabywca winien: 

a) usunąć drzewa, w tym dokonać czynności, o których mowa w ust. 2 w terminie do dnia 

14.08.2020 r. wraz z uprzątnięciem terenu, 

b) prowadzić roboty związane z wycinką, załadunkiem i transportem drewna zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego 

ograniczenia                       i krótkotrwałego wstrzymania, 

d) utrzymywać miejsce prowadzenia prac w należytym porządku, 

4. Powinności opisane w ust 1 i ust. 2 Nabywca spełni na własny koszt. 

5. Dozwolone jest krótkotrwałe składowanie drewna i gałęzi w pobliżu miejsca wycinki nie 

dłużej niż 1 dzień/ 5 godzin. 

6. Nabywca zapewni pracowników, sprzęt, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy              w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe 

i bezpieczne wykonanie przedmiotu  umowy. 
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7. Nabywca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje zadanie jak za własne. 

 

§ 2. 

Nabywca od dnia zawarcia umowy ze Sprzedającym ponosi całkowita odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone Sprzedającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia prac 

przez Nabywcę. 

 

§ 3. 

1. Nabywca nabędzie 3 sztuki drzew, w tym 2szt. lipy drobnolistnej po cenie za sztukę. 

……………. zł brutto (słownie: ……………….. złotych 00/100) oraz 1 szt. z gatunku 

jesion po cenie …………………zł  brutto (słownie: ……………….. złotych 00/100) 

zaoferowanych w dniu ……………… w ramach zaproszenia do składania ofert  na sprzedaż 3 

sztuk drzew „ na pniu” przy drogach gminnych w miejscowości Rąbczyn, gmina Wągrowiec. 

2. Całkowita należność za drzewa, o których mowa w § 1 ust 1 i § 3 ust. 1 umowy, wynosi 

…………………………………………………. brutto (słownie: ……………….. złotych 

00/100). 

3. Należność, o której mowa w ust. 2 należy wpłacić na konto w banku ……………………  nr 

………………………………………………………. najpóźniej do dnia ……… 2020 r. 

4. Kupujący po okazaniu dowodu zapłaty Sprzedającemu  może przystąpić do prac związanych 

z wycinką zakupionych drzew. 

 

§ 4. 

1. Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną: 

a) za nieterminowe wykonanie zobowiązań umowy wynikających z § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej 

umowy, w wysokości 20 % kwoty określonej w  § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez 

Nabywcę w wysokości 40 % całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu, określonej w  § 3 pkt.2 

2. Zapłata kary nastąpi poprzez wpłatę należnej kwoty na konto Sprzedającego na podstawie 

noty obciążającej wystawionej przez Sprzedającego. 

3. Nałożenie kary będzie miało formę pisemną, ze wskazaniem przyczyny, należnej kwoty, 

numeru konta Sprzedającego i terminu dokonania zapłaty. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne,                          

w szczególności w przypadku zniszczenia drogi lub wycinki większej ilości drzew niż 

wymienione w przetargu. 

       

§ 5 

1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Nabywca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy w terminie 

14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na czas 

powyżej 2 dni roboczych; 

2) jeżeli Nabywca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i mimo wezwania    

Sprzedającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu; 
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3) w razie zaistnienia szczególnych okoliczności, których Sprzedający nie mógł 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn określonych w 

ustępie 1 pkt 3) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część 

przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy musi być pod rygorem nieważności wyrażone w formie pisemnej 

wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Sprzedającego  jeden dla Nabywcy. 

 

 


