
UMOWA

zawarta w dniu …......... roku pomiędzy Urzędem Miasta Hajnówka reprezentowanym przez
Andrzeja Skiepko- Zastępcę Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą Urząd Miasta Hajnówka,
ul.  A.  Zina  1,  17-200  Hajnówka  NIP  543-00-10-446,  a  zwanym  w dalszej  części  umowy
"Sprzedającym", 
a 
….............,  reprezentowanym  przez  …........................zwanego  w  dalszej  części  umowy
"Kupującym" o następującej treści:

Umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru najkorzystniejszej oferty
kupna 1 wierzba  krucha i  29  topól,  rosnących  na terenie  podmokłym,  wzdłuż  rzeki  Leśna
Prawa,  na działkach oznaczonych nr geod. 5-2320/68 i 2680/27, zlokalizowanych w rejonie
ul. Warszawskiej  w Hajnówce,  będących  własnością  Gminy  Miejskiej  Hajnówka,  złożonej
w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu z dnia 11.10.2017 r.

§ 1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drzewo w ilości 30 sztuk za łączną kwotę …..... zł
brutto (słownie: …................).

§ 2
Kupujący zobowiązany jest  do  wycięcia  drzew,  uporządkowania  terenu  i  zabrania  ściętych
drzew we własnym zakresie oraz na własny koszt.

1. Kupujący  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  pozyskaniem  zakupionego  drewna
w związku z realizacją umowy, a w szczególności :
1. zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  przyległego  na  czas  wycinki  drzew

i uprzątnięcia gałęzi, 
2. utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku, 
3. za  ewentualne  uszkodzenia  nawierzchni  dróg,  ogrodzeń,  budynków  i  innych

urządzeń znajdujących się w pobliżu wycinki drzew, 
4. wyłączenia linii energetycznych lub telekomunikacyjnych, 
5. uprzątnięcia drzew i gałęzi, 
6. transportu pozyskanego materiału
7. wypłaty  odszkodowań  za  ewentualne  szkody  podczas  wycinki  na  mieniu  osób

trzecich lub osobom postronnym. 
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie

ich zgodnie z przepisami BHP. 
3. Kupujący  oświadcza  że  posiada  niezbędne  uprawnienia  do  obsługi  pił  spalinowych

i zrywki drzewa. 

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych w § 2 niniejszej  umowy

w terminie od dnia …............ r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Odbiór prac odbędzie się po zakończeniu robót określonych w § 2 niniejszej umowy,

protokolarnie przez Sprzedającego przy udziale Kupującego.

§ 4
1. Kupujący określoną w § 1 umowy kwotę brutto wpłaci na konto bankowe Sprzedającego nr

46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za  nieterminowe  uiszczenie  należności  zostaną  naliczone  odsetki  ustawowe  zgodnie

z obowiązującymi przepisami.



§ 5
W  przypadku  odstąpienia  przez  Kupującego  od  wykonania  umowy  bądź  nie  wykonania
niniejszej  umowy  określonej  w  §  2,  usunięcie  drzew  zostanie  zlecone  firmie  zewnętrznej
a kosztami obciążony zostanie Kupujący.

§ 6
Za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania prac, wynikłe z winy Kupującego, ponosi
odpowiedzialność Kupujący.

§ 7

Kupujący nie może powierzyć wykonania określonych niniejszą umową prac innej osobie bez
zgody Sprzedającego.

§ 8
Wszelkie  zmiany  w  umowie  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

§ 9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Ewentualne  spory mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego wg siedziby Sprzedającego.

§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Kupującego.

§ 12
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze
stron.

.................................................. ....................................................
Sprzedający Kupujący


