UMOWA Nr ................. PROJEKT
W dniu ............... 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016, zwanym dalej „Sprzedającym”,
reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul.
Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok w imieniu którego działa:
Dyrektora

- ………………………………..

przy kontrasygnacie
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Głównego Księgowego

- ……………………………….

a ........................................... z siedzibą w .................. przy ul. ..................., zwanym dalej
„Kupującym’’, reprezentowanym przez:
..................................................................

- ...............................................

została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Kupujący w celu uzyskania drewna opałowego zobowiązuje się do wycięcia :
- 406 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 670,671
oraz 35200 m2 krzewów
Szczegółowy zakres przedmiotu kupna-sprzedaży określa załącznik do Instrukcji dla oferentów
2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 206,21m3 drewna z drzew wskazanych w ust.1
§2
Sprzedający przekaże Kupującemu drzewa i teren wycinki po dokonaniu płatności.
§3
1.

Termin realizacji umowy: do 30.03.2018r
§4

1. Kupujący dokonuje zapłaty za pozyskane drewno opałowe w kwocie:
..................... zł + ............. 8% VAT tj. ...................... zł = ............................ zł
(słownie zł.: ..................................................).
2. Płatność za zakupione drzewa zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania
umowy tj. do dnia .................................................... na konto Sprzedającego WBK V O/Białystok
Nr 11 1500 1344 1213 4002 6603 0000.
§5
1. Do obowiązków Kupującego należy:
- załadunek drewna
- uprzątnięcie miejsca składowania
- utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew,
- oznakowanie robót znakami grupę wyższymi,
- wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach,

- odwiezienie drewna,
- sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach z pasa drogowego
i przyległego terenu,
- organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący
utrudnienia w ruchu drogowym.
2. Kupujący ma obowiązek wykonać określone w ust. l prace niezależnie od jakości drzew objętych
przedmiotem umowy.
§6
1.
Z chwilą przekazania terenu 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).
2.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zapłaci kary umowne
Sprzedającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Kupujący w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w wykonaniu określonego(ych) w § 5 niniejszej umowy obowiązków w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
§8
W razie wystąpienia szkody Sprzedający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania
na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Spory wynikające z realizacji mniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.
§11
Integralną treść umowy stanowią załączniki:
1. Instrukcja dla oferentów wraz z wykazem drzew przeznaczonych do sprzedaży “na pniu" w ramach
przetargu.
2. Oferta.
3. Kosztorys ofertowy.
§12
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz., 1 egz. dla Kupującego i 1 egz. dla Sprzedającego.
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