
PROJEKT 

UMOWA Nr …………………………………… 

W dniu ……………. 2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim   

reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Dyrektora 

Rejonu Drogowego w Gostyninie, zwanym dalej „Sprzedającym”: 

Dyrektora – inż. Mirosława Kaczmarka 

a 

………………………………………………………. 

z siedzibą ………………………………………….. 

zwanym dalej „Kupującym” 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Kupujący zobowiązuje się do nabycia …… m3 drewna z drzew w ilości ……. szt. 

rosnących w pasie drogowym drogi woj. nr 575 oraz do wycięcia i 

przetransportowania opisanych wyżej drzew na własny koszt Kupującego na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. Szczegółowy zakres przedmiotu 

kupna – sprzedaży określa załącznik do Regulaminu aukcji dla oferentów. 

2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa …….. m3 drewna z drzew  opisanych 

w ust. 1 za cenę brutto : …………… zł   uzyskaną w aukcji. 

                                                          § 2 

Sprzedający udostępni Kupującemu pas drogowy, na którym posadowione są drzewa 

opisane w  § 1 ust. 1, po dokonaniu płatności przez Kupującego za zakupione drewno. 

 § 3 

1. Kupujący dokona wycięcia drzew opisanych w § 1 ust. 1 oraz przetransportuje 

wycięte drzewa na swój koszt w terminie do dnia 28.02.2017 r. 

2. Kupujący  oświadcza, że zapoznał  się z decyzjami zezwalającymi na wycięcie 

drzew opisanych w § 1 i zobowiązuje się przestrzegać warunków w nich 

zawartych. 

  

 

 

 § 4 



Kupujący zapłaci cenę, o której mowa w § 1 ust. 2 w kwocie: 

Drewno użytkowe: 

…………. zł + 23% VAT tj. …………. zł = ………… zł  

(słownie: ……………………………………………..) 

Drewno opałowe: 

……….. zł + 8% VAT tj. ………… zł = …………….. zł 

(słownie:………………………………………………). 

 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w terminie 7 dni od daty podpisania 

umowy przez obie strony. 

§ 5 

1. Kupujący zobowiązany jest do: 

1. Przeprowadzenia wycinki drzew opisanych w § 1 ust. 1 zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa ruchu, a w tym do oznakowania pasa drogowego, zgodnie z 

przekazaną dynamiczną organizacją ruchu – nr zatwierdzenia ……………….…..  

z dnia ………………. r. 

2. Przewiezienia drzew na własny koszt z miejsca wycinki, 

3. Uprzątnięcia gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanej wycince z pasa 

drogowego i przyległego terenu, 

4. Usunięcia na własny koszt tzw. karp po wyciętych drzewach i stosownie wg 

wskazań Sprzedającego zabezpieczenie pasa drogowego po wycince, 

5. Organizacji prac i wycinki w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu 

drogowym. 

2. Kupujący ma obowiązek wykonać określone w ust. 1 obowiązki niezależnie od jakości 

drzew wskazanych w § 1 ust. 1 umowy. 

 

§ 6 

1. Z chwilą przekazania pasa drogowego do 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). 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew, a Kupujący nie 

zgłasza zastrzeżeń do nabytych 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 określonych 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 

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 niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd ze względu na 

siedzibę Sprzedającego. 

§ 11 

Integralną treść umowy stanowi załącznik: 

- wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży 

- regulamin aukcji dla oferentów 

§ 12 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach., 1 egz. dla Kupującego i 2 

egz. dla Sprzedającego 
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