PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ....................2018r. pomiędzy Gminą Świebodzin, z siedzibą w
Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 reprezentowaną przez:
Dariusza Bekisza – Burmistrza Świebodzina
przy kontrasygnacie Izabeli Zabłockiej - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy “ Sprzedającym”
a
................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym”,
w rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty w pisemnym przetargu
nieograniczonym na zbycie drewna na pniu, strony zgodnie ustalają, iż została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje drewno na pniu rosnące wzdłuż pasa drogowego drogi
gminnej na odcinku Gościkowo – Świebodzin – Kępsko obejmujących działki nr 284/1 w obrębie
Gościkowo, 503/1 w obrębie Jordanowo, 150/3 i 150/5 w obrębie Rusinów, 8/1 w obrębie
Lubinicko, nr 532 w obrębie Chociule, nr 76 w obrębie Osogóra, nr 23/2 w obrębie Rosin, 30/1 w
obrębie Kępsko (gm. Świebodzin), wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej Rzeczyca działka nr 151
w obrębie Rzeczyca, wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej Wilkowo działka nr 36 w obrębie
Wilkowo, wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej Rzeczyca działka nr 279/1 w obrębie Rzeczyca, w
ilości:
- 389 szt. topoli kanadyjskiej,
- 53 szt. topoli włoskiej.
Decyzje zezwalające na wycinkę wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie:
- z dnia 26 lutego 2018r. znak: BOŚ.613.12.2018.MK,
- z dnia 26 lutego 2018r., znak: BOŚ.613.13.2018.MK,
- z dnia 26 lutego 2018r., znak: BOŚ.613.14.2018.MK,
- z dnia 26 lutego 2018r., znak: BOŚ.613.15.2018.MK.
2. Kupujący pozyska drewno w wyniku jego usunięcia dokonanego we własnym zakresie i na
własny koszt, przetransportuje drewno z terenu prowadzonych prac oraz uporządkuje teren w
obrębie prowadzonych prac.
§2
1. Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy wynosi:
- dla usunięcia i przetransportowania drzew topoli kanadyjskiej (31 szt.) rosnących wzdłuż pasa
drogowego drogi gminnej oznaczonej działką nr 279/1 w obrębie Rzeczyca: do 2 października
2018r.,
- dla usunięcia i przetransportowania pozostałych drzew: do 31 marca 2019r.
2. Protokolarne przekazanie drewna Kupującemu nastąpi po zapłacie ceny za drewno na rachunek
bankowy sprzedającego.
3. Podczas przekazania drewna Kupującemu, Sprzedający wskaże drewno zakupione przez
Kupującego.
§3
1. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu za zakupione drewno cenę netto
………….…………..…….zł (słownie: ……………..…………………………………………..zł) +
8 % podatku VAT, tj. …………………...zł (słownie:………………………….………………..zł),

co stanowi cenę brutto ……..………………......................................................................................
zł (słownie:…………………………………………………….... zł).
2. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy fakturę VAT za zakupione drewno.
3. Kupujący określoną w fakturze cenę wpłaci na konto Gminy Świebodzin ………………..………
………………………………………………………. przed przystąpieniem do usuwania drzew w
terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
4. Za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóżnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
1. Przed przystąpieniem do usuwania drzew Kupujący zobowiązany jest najpóźniej w dniu
podpisania umowy wnieść na konto Gminy Świebodzin kwotę w wysokości 30% wartości ceny
brutto drzewa, jako zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy. Zabezpieczenie
zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 7 dni od dnia odbioru końcowego prac związanych z
usuwaniem drzew.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności nie uporządkowania terenu,
na którym będą prowadzone prace, zabezpieczenie zostanie przeznaczone na zapłatę należności z
tytułu wykonania zastępczego.
§5
1. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna w związku z
realizacją umowy tj.:
1) prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego na czas usuwania drzew i
uprzątnięcia gałęzi, uzyskanie niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
2) wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas usuwania na mieniu osób
trzecich bądź odszkodowanie za szkody na zdrowiu i życiu osobom trzecim,
3) za wszelkie zaistniałe uszkodzenia dróg gminnych,
4) uprzątnięcie drzew, gałęzi oraz pozostawienie pasa drogowego w stanie uporządkowanym ze
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z usunięciem drzew.
5) Kupujący oświadcza, że przedmiot umowy mieści się w zakresie prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej i dysponuje przeszkoloną przez uprawnioną instytucję kadrą
pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace oraz dysponuje odpowiednim sprzętem i
zobowiązany będzie do przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
§6
Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
1. Odbiór końcowy wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni od powiadomienia przez Kupującego
o ich zakończeniu na podstawie protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru
nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczególności nie uporządkowania terenu, na którym
były prowadzone prace, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni.
2. W przypadku nie uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace w terminie 7 dni od
dnia ich zakończenia, Sprzedający uporządkuje teren na koszt Kupującego. Koszty uporządkowania
zostaną opłacone z zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§8
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 11
Umowę zawarto w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Kupującego, 2
egzemplarze dla Sprzedającego.
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