
           Załącznik nr 2 

 

Umowa nr …….2020/MP 

 

zawarta w dniu ……………. w Drawnie, pomiędzy Gminą Drawno, 73-220 Drawno,   

ul. Kościelna 3, NIP 594-15-36-451, REGON 210967001 zwaną w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna 

przy kontrasygnacie Agnieszki Zareckiej –  Skarbnika Gminy 

a 

…………………………………………………….zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………. została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest „Usunięcie drzew z dz. nr ew. 211, obręb Drawno, gm. Drawno”: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Usunięcia drzew w ilości 25 szt drzew, w tym 24 sztuk z gatunku świerk pospolity oraz 1 drzewo 

z gatunku klon zwyczajny. Szacunkowa ilość pozyskanego drewna wynosi ok. 26m3. Podana ilość 

służy jedynie do kalkulacji ceny oferty, natomiast Zamawiający zastrzega, że ilość ta może się 

różnić od przewidywanej. Burmistrz Drawna uzyskał decyzje zezwalające na wycinkę drzew od 

Starosty Choszczeńskiego, znak: OŚ.613.38.2020.WB z dnia 01.04.2020r. oraz znak: 

OŚ.613.61.2020.WB z dnia 23.06.2020 r. (decyzje do wglądu w Urzędzie Miejskim w Drawnie). 

2. Uprzątnięcia terenu po każdej wycince i cięciu z gałęzi i zrębków (pozostałości po wycince 

drzew). 

3. Wykarczowania pni, usunięcia korzeni wraz z ich wywozem. 

4. Drewno należy złożyć w oznakowanym miejscu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do odkupienia drewna pozyskanego z wycinki w cenie zgodnej z 

cennikiem Nadleśnictwa Drawna z dnia 13 stycznia 2020 r. oraz decyzją nr 22 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Drawna z dnia 2 lipca 2020 r. w ilości zgodnej z protokołem odbioru w którym 

nastąpi obmiarowanie złożonego drewna. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotowego gruntu.  

 

§ 2 

1.  Termin realizacji zamówienia: - od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2020r.  

2.  Z usługi jednostkowej zostanie sporządzony protokół odbioru prac. 

 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

    -    zachowanie obowiązujących norm i przepisów dotyczących wycinki drzew; 

- zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców; 

- stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu, zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia w istniejących w 

sąsiedztwie  obiektach budowlanych; 

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy i ich naprawienia; 

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne; 

- oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z 

przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z  

wdrożeniem zaleceń z tym związanych; 

- zabezpieczenie pozostałych drzew przed ewentualnym uszkodzeniami podczas prowadzonych 

prac; 



 

- uzgodnienie z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w miejscu 

prac warunków zabezpieczenia tych urządzeń; 

- uzyskanie niezbędnych zezwoleń, w szczególności decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas 

robót jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Drewno należy złożyć we wskazanym miejscu i zgłosić fakt wykonania zadania.  

 

 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i 

osobom trzecim, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu 

nienależytego jej wykonania. 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami powstałymi na skutek nienależytego 

wykonania umowy do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w wyniku realizacji tych roszczeń, w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

§ 5 

1.  Wszelkie czynności wynikające z niniejszej umowy stanowią koszty Wykonawcy. 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło kwotę brutto za całość 

wykonanego i odebranego odrębnym protokołem przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem 

ofertowym. 

3. Wyliczone Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury vat wystawionej przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru.  

4. Gmina Drawno wystawi fakturę vat sprzedaży za obmiarowane drewno zgodnie z aktualnie 

obowiązującym cennikiem Nadleśnictwa Drawna.  

5. W przypadku nieterminowego wykonania zleconych prac Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 6 

Za realizację umowy odpowiadają: 

1) ze strony Zamawiającego: Monika Pasierbiewicz – podinspektor w Wydziale Planowania, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawnie. 

2)  ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 

 

§ 7 

1.  W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2.  Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Gminy Drawno. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                  

 

      WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 


