PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ...............2017 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Sprzedającym
a,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
została zawarta umowa następującej treści:

1.
2.
3.

§1
Kupujący w celu uzyskania drewna zobowiązuje się do wycięcia ……..sztuk drzew rosnących w pasie drogowym
dróg powiatowych dla zadania nr ………………….
Szczegółowy zakres przedmiotu kupna - sprzedaży określa Załącznik „Specyfikacja techniczna”.
3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa ….. m drewna z drzew wskazanych w Załączniku „Wykaz drzew do
sprzedaży na pniu rosnących wzdłuż dróg powiatowych ZDP Poznań”.

§2
Sprzedający przekaże Kupującemu teren wycinki po okazaniu dowodu wpłaty za zakupione drewno i dowodu wpłaty
zabezpieczenia określonego w §4 pkt 6 niniejszej umowy.
§3
Termin realizacji umowy:
1. wycinka drzew do dnia 20.12.2017r.,
2. uprzątniecie terenu do dnia 23.02.2018r.
§4
1. Kupujący dokonuje zapłaty za pozyskane drewno w kwocie:
Zadanie I
Drogi powiatowe na terenie gmin: Komorniki , Dopiewo , Buk , Stęszew
Cena bez podatku VAT: ………………………………... zł podatek VAT: …….. % cena łączna: ……………………………….…….. .zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
Zadanie II
Drogi powiatowe na terenie gmin: Suchy Las , Rokietnica, Tarnowo Podgórne
Cena bez podatku VAT: ………………………………... zł podatek VAT: …….. % cena łączna: ……………………….……………… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie III
Drogi powiatowe na terenie gmin: Kostrzyn
Cena bez podatku VAT: ………………………………... zł podatek VAT: …….. % cena łączna: ………………………….……..…….zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
Zadanie IV
Drogi powiatowe na terenie gmin: Czerwonak , Kleszczewo, Kórnik , Mosina , Murowana Goślina, Pobiedziska ,
Swarzędz
Cena bez podatku VAT: ………………………………... zł podatek VAT: …….. % cena łączna: ………………………….……………..zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
4.
5.
6.

Płatność za zakupione drewno zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupione drewno Sprzedający wystawi fakturę.
Kupujący wpłaci w terminie 5 dni od podpisania umowy, kwotę w wysokości:
Zadanie I – 4 386,95zł
Zadanie II – 2 728,75zł
Zadanie III – 5 103,78zł
Zadanie IV – 3 729,35zł

stanowiącą zabezpieczenie w razie niespełnienia obowiązków umowy zawartych w §6 ust 1 umowy.

§5
Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę określoną w §4 pkt 6 umowy w terminie 14 dni od podpisania przez obie strony
protokołu odbioru robót, stwierdzającego wycinkę drzew i uprzątnięcie pasa drogowego po wycince.
§6
1. Do obowiązków Kupującego należy:
a) oznakowanie miejsca roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach i utrzymywania tego oznakowania
w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych,
b) utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew,
c) wycięcie drzewa przy istniejących utrudnieniach,
d) odwiezienie drewna,
e) sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonaniu robót z pasa drogowego i przyległego terenu,
f) organizacja usług związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia
w ruchu drogowym.
2. Kupujący ma obowiązek wykonać określone w ust. 1 prace niezależnie od jakości drzewa objętego przedmiotem
umowy.
§7
1. Z chwilą przekazania terenu wycinki Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drogach
i szkody wobec osób trzecich w okresie wykonywania wycinki tj. do chwili ponownego przekazania terenu wycinki
Sprzedającemu (wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego ubezpieczenia) powstałe z tytułu prowadzenia wycinki.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zapłaci kary umowne Sprzedającemu:
a) za opóźnienie w wykonaniu wycinki drzew – w wysokości 3% wartości brutto danego zadania stanowiącej
cenę określoną w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w uprzątnięciu terenu – w wysokości 3% wartości brutto danego zadania stanowiącej cenę
określoną w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 50% kwoty stanowiącej
zabezpieczenie dla danego zadania, określonej w § 4 ust. 6 Umowy.
2. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów , o których mowa w § 3 Umowy Zamawiający
naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w § 3 pkt 1 Umowy do
dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru usługi.
Kary naliczane będą do dnia uprzątnięcia terenu przez Wykonawcę lub podmiot trzeci , o którym mowa w ust. 3
poniżej.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu uprzątnięcia terenu po wycince Zamawiający zleci uprzątnięcie
i zagospodarowanie odpadów podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych
szkód przekracza wysokość kar umownych.
§9
Kupujący nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Spory wynikające z realizacji mniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki
wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu
wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.
Adresy do doręczeń:
Kupującego: ………………………………………………………………………………………………………………
Sprzedającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
2. Umowa niniejsza zawiera ..… parafowanych stron.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedającego, jeden dla
Kupującego.
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