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UMOWA nr ……. …...CZ /22 
 

zawarta w dniu .............2022 roku w Poznaniu pomiędzy: 
Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP: 778-13-46-888 – 
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
zwanym w treści niniejszej umowy „SPRZEDAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w treści niniejszej umowy „KUPUJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Kupujący w celu uzyskania drewna zobowiązuje się do wycięcia 22 szt. drzew rosnących w pasie 

drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180  na obszarze działania RDW w Czarnkowie w 
związku z realizacją zadania: „ Wzmocnienie nawierzchni DW 180 wraz z odtworzeniem krawędzi 
od km 13+000 do km 15+250”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu kupna - sprzedaży określa załącznik do „Instrukcji dla Kupującego”. 
3. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa 68,89 m3 drewna z drzew wskazanych w Załączniku  

nr 2 „Szczegółowy wykaz drzew” do „Instrukcji dla Kupującego”. 
§ 2 

Sprzedający przekaże Kupującemu teren wycinki po okazaniu dowodu wpłaty za zakupione drewno i dowodu 
wpłaty zabezpieczenia określonego w § 5 pkt 4 niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Termin zakończenia wycinki i uporządkowania terenu do dnia 30.11.2022 r. 
2. Termin ostatecznego odbioru do dnia 15.12.2022 r. 

§ 4 
1. Przedstawicielem Sprzedającego będzie  ……………………... 
2. Przedstawicielem Kupującego będzie  ……………………………… 
3. Przedstawiciel Sprzedającego oraz przedstawiciel Kupującego są osobami reprezentującymi strony oraz 

uprawnionymi w imieniu stron do sporządzania protokołu przekazania pasa i odbioru robót 
§ 5 

1. Kupujący dokonuje zapłaty za pozyskane drewno w kwocie …………………… zł. brutto (słownie złotych : 
……………….. i …./100 brutto). 

2. Płatność za zakupione drewno zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
3. Po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupione drewno Sprzedający wystawi fakturę VAT. 
4. Kupujący wpłaci w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kwotę w wysokości 1 961,11 zł lub przedstawi  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej zabezpieczenie wystawione do wysokości 
1 961,11  zł stanowiące zabezpieczenie w razie niespełnienia obowiązków umowy zawartych w § 7 ust. 1  
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oraz § 9 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wyżej wskazanego zabezpieczenia 
naliczonych kar umownych. 

§ 6 
Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę określoną w § 5 pkt 4 w terminie 14 dni od podpisania przez obie 
strony protokołu odbioru robót, stwierdzającego wycinkę drzew i uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. 

§ 7 
1. Do obowiązków Kupującego należy: 

1) dokonanie i potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia lub przedłożenie gwarancji bankowej, 
2) opracowanie „Projektu organizacji ruchu” (projekt powinien być uzgodniony w RDW oraz zatwierdzony 

w WZDW w Poznaniu) przed rozpoczęciem robót, 
3) oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z wykonanym „Projektem organizacji ruchu”, utrzymanie 

bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew, 
4) wycięcie drzewa przy istniejących utrudnieniach, 
5) odwiezienie drewna, 
6) sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonaniu robót z pasa drogowego i przyległego terenu, 
7) organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu 

drogowym, 
8) zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót Sprzedającemu – pisemnie. 

2. Kupujący ma obowiązek wykonać określone w ust. 1 prace niezależnie od jakości drzewa objętego 
przedmiotem umowy. 

§ 8 
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. 

§ 9 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zapłaci kary umowne 

Sprzedającemu: 
1) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia,  
2) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 - w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia,  
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100,00zł brutto,  za każdy 

dzień opóźnienia.  
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 980,56 zł zł brutto.  

2. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, ust. 2, 
Sprzedający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w  
§ 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
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4. Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 

§ 10 
1. Kupujący nie może dokonać zastawiania lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży 

jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikających  
z Umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego. 

2. Czynności określone w ust. 1 powyżej, dokonane bez pisemnej zgody Sprzedającego, są względem 
Sprzedającego bezskuteczne. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 
1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź 

niewykonaniem Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 9 Umowy Strony 
Umowy poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe 
dotyczy także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub 
wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także  
po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i dwa 
egzemplarze dla Sprzedającego. 
 
 
 

SPRZEDAJĄCY:       KUPUJĄCY: 
 

 

 
 


