Załącznik Nr 2
do ogłoszenia z 18.03.2021 r.

UMOWA - wzór
zawarta w dniu .…….. 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Surażu pomiędzy Gminą Suraż z/s ul. 11
Listopada 16, 18-105 Suraż, NIP 966-17-22-485, REGON 050659154, reprezentowaną przez
Burmistrza Suraża – Henryka Łapińskiego, zwanym dalej „Zlecającym”,
a
.............................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanych dalej Stronami, o następującej treści:
§1.
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu pisemnego rozstrzygniętego w dniu
…………………. r.
§2.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 8 sztuk drzew „na pniu”, zgodnie z wykazem
drzew zawartych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Sprzedający posiada ważne zezwolenia Starosty Powiatu Białostockiego na usunięcie
drzew, o których mowa w ust. 1 umowy.
3. Za nabycie drzew Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zgodną ze złożoną ofertą: cenę
…………………. zł netto (słownie: ………………………………….……………………..) + podatek VAT …..%
……………….
zł
=
cena
brutto
…….……
zł
(słownie:
……..
……………………………………………………………..).
3. Cena określona w §2 ust. 3 uwzględnia wszystkie koszty związane z pozyskaniem drewna,
w szczególności:
1) koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem,
2) zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego na czas wycinki drzew,
3) uprzątnięcie działek objętych wycinką drzew z dłużyc, gałęzi oraz z terenów
sąsiadujących,
4) wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki,
w szczególności na gruntach przyległych, osobach i mieniu ruchomym,
5) wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.
§3.
1. Zapłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nastąpi na konto Sprzedającego w Banku
Spółdzielczym
w Łapach Oddział Suraż Nr 07 8081 0009 0000 1108 2000 0030 na podstawie wystawionej
przez Sprzedającego faktury bądź sporządzenia protokołu odebrania robót, w terminie 7 dni.
§4.
Kupujący zobowiązuje się:
1) uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu terenu niezbędnego do wycinki drzew,
w terminie uzgodnionym przez obie strony,
2) prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami BHP,

3) prowadzić roboty z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego przy możliwości jego
ograniczenia i krótkotrwałego wstrzymania,
4) utrzymywać miejsca prowadzenia wycinki w należytym porządku,
5) ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie wyższej niż 5 cm od
powierzchni terenu, sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi,
zagospodarowywać je we własnym zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego
w terminie 3 dni od dnia, w którym nastąpiło wycięcie drzew.
§5.
Termin wykonania wycinki ustala się do dnia 30 czerwca 2021 r.
§6.
Do czasu zakończenia wycinki drzew Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe
prowadzenie robót, za bezpieczeństwo ruchu drogowego i zatrudnionych osób, utrudnienia
w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania robót.
§7.
1. Nadzór nad wykonywaniem robót ze strony Sprzedającego sprawować będzie Łukasz
Laskowski – inspektor Urzędu Miejskiego w Surażu.
2. Nadzór nad wykonywaniem robót ze strony Kupującego sprawować będzie:
……………………………………………………………………………………………..
§8.
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Sprzedającego.
§10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§12.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze
dla Sprzedającego, jeden egzemplarz dla Kupującego).
§13.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta,
2 Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży.

Kupujący
...................................................

Sprzedający
….…………..………………………

