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Załącznik nr 5

WZÓR
UMOWA Nr …../2014 r.
Zawarta w dniu ................................. 2014 r. pomiędzy Zarządem Dróg
Powiatowych z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 reprezentowanym
przez:
1. Krystynę Miszczuk - Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
2. Swietłanę Karpiuk - Główną Księgową Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanym dalej „Kupującym (cą)” *)
o następującej treści:
§1
1.

2.

Na podstawie aukcji ustnej z dnia …………………. 2014 r. Sprzedający
sprzedaje i zleca, a Kupujący kupuje i przyjmuje do wykonania zadanie
polegające na wycince drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg
powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego, jak niżej:
zadanie nr …: obejmujące teren …………,
Wycinka drzew podlega odbiorowi na zasadach i warunkach określonych w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na Wycinkę Drzew z Pasa Drogowego
załączonej do niniejszej umowy i będącej jej integralną częścią.
§2

Za ścięcie drzew i uzyskany materiał z wycinki Kupujący wpłacił wartość netto
………… zł plus podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi łącznie wartość
brutto ………… zł (słownie złotych: ………………………………………….
……/100) na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 14124052111111000049294190 w
dniu …………… , zgodnie z wartością ujętą na protokole z przeprowadzonej
aukcji.
§3
1.

Kupujący wpłacił kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości brutto
umowy
w
wysokości
……………………zł
(słownie
złotych:
…………………………….. ………………………………………………/100)
stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na rachunek Banku
Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025 w dniu ……………………..….
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2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po wykonaniu robót zgodnie ze
„Szczegółową Specyfikacją Techniczną” i po odbiorze końcowym robót przez
pracownika Zarządu Dróg Powiatowych z udziałem Kupującego (sporządzony i
podpisany przez strony protokół odbioru) w terminie 14 dni od daty jego
podpisania. Nie stawienie się Kupującego do odbioru robót nie wstrzymuje
czynności odbioru. Istnieje możliwość zwrotu zabezpieczenia z podziałem na
gminy (udział procentowy zabezpieczenia) i wypłacenia go, po zgłoszeniu
zakończenia prac wycinki na poszczególnych gminach oraz po dokonaniu
odbioru przez pracownika ZDP.
3.
W przypadku nie dotrzymania terminów wycinki oraz warunków
umowy zabezpieczenie nie podlega zwrotowi.
§4
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ………………………r.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień nie później niż:
a)

31.12.2014 r. - Gmina Hajnówka, droga pow. Nr 1648B we wsi Lipiny, Gmina Narew, droga
powiatowa Nr 1627B we wsi Łopuchówka, Gmina Czeremcha, droga powiatowa Nr 1780B
we wsi Kuzawa,
b) 28.02.2015 r. - Gmina Hajnówka, droga pow. Nr 1647B Dubiny - Postołowo, droga pow. Nr
1619B Nowokornino – Trywieża, Gmina Czyże, droga powiatowa Nr 1616B we wsi
Szostakowo,
c) 31.12.2015 r. – pozostałe drogi powiatowe.

3. Wskazanym jest usuwanie drzew poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od
1 marca do 15 października.
§5
Sprzedający ustanawia do pełnienia funkcji odbierającego roboty Pana Pawła
Grygoruka.
§6
1.
2.
3.

Teren pod wycinkę drzew zostanie przekazany protokółem z chwilą
podpisania umowy.
Prace związane z wycinką drzew należy wykonać wyłącznie w obrębie pasa
drogowego.
Kupujący jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót do dnia:
a) 31.12.2014 r. - Gmina Hajnówka, droga pow. Nr 1648B we wsi Lipiny, Gmina Narew,
droga powiatowa Nr 1627B we wsi Łopuchówka, Gmina Czeremcha, droga powiatowa Nr
1780B we wsi Kuzawa,
b) 28.02.2015 r. - Gmina Hajnówka, droga pow. Nr 1647B Dubiny - Postołowo, droga pow.
Nr 1619B Nowokornino – Trywieża, Gmina Czyże, droga powiatowa Nr 1616B we wsi
Szostakowo,
c) 31.12.2015 r. – pozostałe drogi powiatowe.
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4.
5.

Teren po wycince drzew zostanie odebrany protokółem odbioru w terminie
nie później niż 10 dni od dnia zgłoszenia, przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
O terminie odbioru Sprzedający poinformuje Kupującego w formie pisemnej.
§7

Kupujący zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu w miejscu ścinki drzew.
§8
1.

2.
3.
4.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz inne
zdarzenia jak i szkody mogące powstać w czasie wykonywania robót w
obrębie terenu przyległego do pasa drogowego, jak i w pasie drogowym oraz za
prawidłowe oznakowanie robót i związane z tym utrudnienia w ruchu
drogowym.
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny i prawny przedmiotu
nabywanych w chwili sprzedaży.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy
drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
Za wszelkie szkody powstałe przy pozyskaniu drewna w stosunku do osób
trzecich odpowiada Kupujący i jest zobowiązany do zadośćuczynienia
poszkodowanym.
§9

Podaje się numery rachunków bankowych do rozliczeń wzajemnych:
a)
Sprzedający:
1.
wpłata wartości umowy na rachunek bankowy
14124052111111000049294190
2.
wpłata zabezpieczenia umowy na rachunek
bankowy 27124052111111000049282025
b)
Kupujący:
1. zwrot zabezpieczenia umowy na rachunek bankowy …………………...
§ 10
Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Kupującego osobie trzeciej w
całości lub w części wymaga zgody Sprzedającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 12
Spory mające wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia
sporów będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby „Sprzedającego”.

§ 13
Integralną część umowy stanowi:
1.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki (Załącznik nr 1),
2.
Szczegółowy wykaz drzew (Załącznik nr 2),
3.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wyrąb drzew
(Załącznik nr 3)
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla
Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY :

*) Z.D.P. w Hajnówce informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z
zawarciem i wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowej działalności Zarządu. Jednocześnie informujemy o
przysługującym prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak
dane te są niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań i usług świadczonych przez ZDP. Powyższe działanie wynika z
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).
**) niepotrzebne skreślić.

Sporządził:
REFERENT

Zatwierdził:
Z up. ZARZĄDU

POWIATU
d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

inż. Krystyna

Miszczuk
utrzymania zadrzewienia
uzgadniania dokumentacji

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Paweł Grygoruk
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