
Załącznik Nr 3  
                    U M O W A 
zawarta w dniu ………. w Urzędzie Gminy Spiczyn,  pomiędzy Gminą 
Spiczyn  zwaną w dalszej części umowy „ Sprzedającym” reprezentowaną 
przez: Wójta Gminy – Panią Dorotę Szczęsną przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Pani Joanny Grabowskiej,  a firmą  ………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Kupującym” reprezentowaną przez  ………. 
………………………………………………………………………………………………. 
       

§ 1 
Umowa została zawarta z „Kupującym ” wyłonionym na podstawie wyboru 
oferty w dniu ……………  w ramach  pisemnego przetargu  ofertowego na 
sprzedaż 10 sztuk drzew /Topola czarna/ na pniu z pasa drogowego 
drogi gminnej  Nr 105115L - działka Nr 212 w Jawidzu.  

§ 2 
 Sprzedający Sprzedaje, a Kupujący nabywa drzewa: 10 sztuk 
drzew /Topola czarna/ na pniu z pasa drogowego drogi gminnej  Nr 
105115L - działka Nr 212 w Jawidzu,  

§ 3 
1. Za nabycie drzew Kupujący zapłaci Sprzedającemu oferowaną          
cenę/kwotę/ ………… zł brutto / słownie złotych    ………………………/      
na którą składa się wartość drewna            
     S2a 13,87 m3   netto…….   + 23%  VAT 
       S4   26,07 m3   netto…….   +    8% VAT 
     WD3  4,4 m3       netto…….   + 23%  VAT. 
2. Kupujący najpóźniej w dniu przekazania pasa drogowego na podstawie     
wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT ureguluje należność zgodnie 
z postanowieniami zawartej umowy.    
3. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane wycinką 
    drzew oraz uprzątnięcia terenu.  

§ 4 
 Kupujący nie może przystąpić do wycinki drzew przed 
dokonaniem zapłaty należności na rzecz Sprzedającego” oraz 
protokólarnym  przejęciem pasa drogowego. 

§ 5 
 Kupujący przedstawi Sprzedającemu zatwierdzony projekt 
czasowej organizacji ruchu na czas wykonania wycinki, na jego podstawie 
oznakuje roboty w pasie drogowym. 

§ 6 
 Kupujący zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielami linii 
napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w obszarze 
prowadzonych prac  warunki zabezpieczenia tych urządzeń.  

§ 7 



 Kupujący zobowiązany jest prowadzić wszelkie roboty związane z 
wykonaniem niniejszej umowy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i  BHP. 

§ 8 
 Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości 5 cm od 
powierzchni terenu pod rygorem konieczności karczowania pni, 
zabronione jest składowanie grubizny  i gałęzi  na poboczu dróg 

 § 9 
 Kupujący sukcesywnie uprzątnie miejsce wycinki z grubizny i 
gałęzi, zagospodaruje je we własnym zakresie i przywróci teren do stanu 
poprzedniego w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło wycięcie 
drzewa. 

§ 10 
 Termin wykonania umowy: 
Rozpoczęcie prac 15.10.2015r. 
Zakończenie  prac 31.12.2015r.  

§ 11 
 1. Kupujący wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust. 1 w 
wysokości  …………………………. zł / słownie   …….…………………………./. 
 2. Zabezpieczenie powinno być wniesione w formie pieniężnej                    
i wpłacone na konto Sprzedającego w BS Niemce  Nr ………………………….. 
przed podpisaniem umowy. 
 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni 
po protokólarnym odbiorze stwierdzającym wycinkę drzew i uprzątniecie 
pasa drogowego.  
 4. Zabezpieczenie przepada na rzecz sprzedającego w przypadku: 
-niewykonania wycinki drzew w całości lub części i usunięcia drzew z pasa        
drogowego,  
-odstąpienia od umowy. 

§ 12 
  Do czasu zakończenia prac związanych z realizacją umowy 
Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót i ich 
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu, bezpieczeństwo i utrudnienia w  ruchu, bezpieczeństwo 
zatrudnianych osób oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 
podczas wykonywania robót.    

§ 13 
1. Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Kupującego 

sprawować będzie Pan/Pani 
……………………………..tel………… 

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

§ 13 
 Wszelkie zmiany treści umowy następują na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 



 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 
 Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
ze względu na miejsce położenia Gminy Spiczyn.   

§ 16 
 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

………………….                                              ………………….. 
   Sprzedający                                     Kupujący 


