Załącznik nr 2
do zaproszenia do udziału w postępowaniu
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew
rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych

Umowa sprzedaży drewna
nr ..............
zawarta w dniu .......................................... w Pyrzycach
Sprzedawca: Powiat Pyrzycki
ul. Lipiańska 4, 74 – 200 Pyrzyce
NIP: 853-145-74-17
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Nr konta: 43 2030 0045 1110 000000 54 9030
zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
a
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
NIP ............................ REGON (jeśli dotyczy) ..................................
zwanym dalej Oferentem, reprezentowanym przez:

.

......................................................................... (tylko w przypadku podmiotów gospodarczych)
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg
powiatowych, wykonywana przez wybranego oferenta w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, w dniu ............................. , znak sprawy nr ........................ .
2. Powiat powierza Oferentowi wycinkę ......... szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg
powiatowych. Szczegółowy wykaz drzew objętych wycinką, zawierający numer porządkowy, szacunkową
ilość pozyskanego drewna, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wymagany termin wycinki drzew ustala się do dnia 31.12.2019 r.

z pominięciem okresu
lęgowego ptaków tj. od 1.03.2019 do 14.10.2019 r. nie można wycinać drzew.
§2
1. Tytułem zakupu pozyskanego drewna Oferent dokona we własnym zakresie wycinki drzew objętych
niniejszą umową i dokona uporządkowania terenu po wycince.
2. Tytułem zakupu pozyskanego drewna Oferent zapłacił cenę wynikającą z przeprowadzonego
postępowania w wysokości: ............................. zł (słownie ..................................................…) na rachunek
bankowy 43 2030 0045 1110 0000 0054 9030 .
§3
Umowa niniejsza obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez oferenta związane z wycinką drzew,
oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do
miejsca przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki, doprowadzenia elementów pasa drogowego do
stanu pierwotnego oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe
wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.
§4

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Oferent zapłaci Powiatowi następujące
kary umowne:
a. w przypadku odstąpienia przez Oferenta od wykonania umowy : 20 zł za jedno drzewo, którego nie
wycięto lub wycięto niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
b. w przypadku odstąpienia przez Powiat od umowy z winy Oferenta: 20 zł za jedno drzewo, którego nie
wycięto lub wycięto niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wymaganym terminie w wysokości 5 zł za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, Powiat może zlecić
wykonanie umowy innemu wykonawcy albo dokonać wycinki drzew we własnym zakresie, a wszelkimi
kosztami powstałymi z tego tytułu zostanie obciążony Oferent.
§5
Oferent zobowiązuje się:
1. Oznakować na własny koszt i własnym staraniem strefy wykonywanych prac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu dostarczonym przez Powiat, przy czym Powiat nie zapewnia niezbędnego
oznakowania,
2. Uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu przez Powiat odcinka pasa drogowego, niezbędnego do
właściwego przeprowadzenia wycinki drzew wymienionych w § 1,
3. Z chwilą przejęcia odcinka pasa drogowego do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody
powstałe w wyniku realizacji umowy, na zasadach ogólnych w szczególności za szkody powstałe wobec
osób trzecich,
4. Dokonać wycinki drzew zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiąca załącznik nr 2 do
niniejszej umowy,
5. Prace związane z wycinką drzew prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie,
6. Wywieźć grubiznę drzew z pasa drogowego w ciągu 2 dni od ścięcia, a konary i gałęzie najpóźniej do
dnia zakończenia prac na danym odcinku,
7. Uporządkować teren po wycince drzew,
8. Doprowadzić do stanu pierwotnego wszystkie ewentualne uszkodzone elementy pasa drogowego,
9. Dokonać pisemnego zgłoszenia Powiatowi o zakończeniu prac i uczestniczyć w odbiorze odcinka pasa
drogowego,
10. Uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie
drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń w trakcie wycinki i spełnić te warunki jeżeli wystąpi taka
potrzeba oraz ponieść ewentualne koszty z tym zabezpieczeniem związane,
11. Ściąć drzewa i pozostawić pnie na wysokości równej lub poniżej krawędzi jezdni, a w przypadkach
szczególnych, gdy z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe ścięcie drzew na
wymaganej wysokości, ustalić wysokość pnia z Powiatem, pod rygorem konieczności wykonania frezowania
pnia do wymaganej wysokości,
12. W przypadku wycięcia lub uszkodzenia drzewa nie objętego niniejszą umową, Oferent ponosi pełną
odpowiedzialność w myśl obowiązujących przepisów prawa.
1.
2.

§6
Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Oferenta będzie:
...................................................................................................................................................
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Powiatu będzie prowadził:
...................................................................................................................................................
§7

W
sprawach
nieuregulowanych
Kodeksu Cywilnego.

w

niniejszej
§8

umowie

mają

zastosowanie

przepisy

Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Powiatu.
§9
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
Zał. 1. wykaz drzew do wycinki,
Zał. 2. szczegółowa specyfikacja techniczna,

...................................
Powiat Pyrzycki

...................................
Oferent

Załącznik nr 1
do umowy nr ...............
z dnia ...............

Wykaz drzew do wycinki

Lp. Nr drogi Nazwa drogi

Miejscowość/
odcinek

...................................
Powiat Pyrzycki

Lokalizacja
Nr porz.
drzewa Strona km
drogi

Nazwa
Obwód pnia Średnica pnia Szacunkowa
gatunkowa
w cm na
w cm na wys. ilość drewna do
drzewa
wys. 130 cm
130 cm
pozyskania (m3)

...................................
Oferent

Załącznik nr 2
do umowy nr ….........
z dnia …................

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
1. Wstęp
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące sprzedaży drewna
wraz z wycinką drzew rosnących w pasch drogowych dróg zarządzanych przez Powiat Pyrzycki.

1.2.

Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót i wymagania dotyczące wykonania wycinki:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew przez
oferenta i obejmują:
a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia
robót
w
pasie
drogowym
(projekt
dostarcza
Powiat
Pyrzycki),
b) mechaniczną wycinkę drzew,
c) cięcie drzew i pozostawienie pni drzew na wysokości nie więcej niż 15 cm powyżej gruntu,
d) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego ( jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny,
(konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 2 dni,
e) wygrywający przetarg dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym
działek (jeżeli będzie taka konieczność), poniesie wszelkie koszty za wyrządzone szkody na terenach
prywatnych, uzgodni ewentualne odłączenia linii napowietrznych na czas prowadzenia robót i poniesie
z tego tytułu ewentualne koszty,
f) na czas wykonywania robót Powiat Pyrzycki przekaże protokolarnie teren robót,
g) Oferent odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót; ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym
wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.
2. Sprzęt
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość
wykonania robót.
a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe,
b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna, sprzęt umożliwiający
uprzątnięcie terenu po wycince, sprzęt umożliwiający wycinkę drzewa na wysokości.
3. Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu drewna (karpiny,
gałęzi). Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych
wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie robót
4.1. Wycinka drzew:
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:
a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienie pni i gałęzi,
d) uporządkowanie terenu po wycince.
5. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na:
a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z wykazem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od oferenta,
e) za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:
- nie wycięcia drzewa w wymaganym terminie;
- pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konarów i gałęzi;
- pozostawienie ściętych pni w poboczu.

-

6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1sztuka wyciętego drzewa.
7. Płatności
Płatność zgodna z warunkami przeprowadzonego postępowania.
8. Termin realizacji zamówienia

do dnia 31.12.2019 r. z pominięciem okresu lęgowego ptaków tj. od 1.03.2019 do 14.10.2019 r.
nie można wycinać drzew.
9. Przepisy BHP i Ochrony Środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.
10. Odbiór robót
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew Powiat Pyrzycki dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót.
11. Uwagi
11.1. Drewno pozyskane z drogi jest drewnem opałowym,
11.2. Nie wyklucza się ścinania drzew w warunkach uciążliwych pod i przy liniach energetycznych lub
w obrębie zabudowań, gdzie do wycinki może zachodzić konieczność użycia podnośnika koszowego.

