
Zał. nr  7

PROJEKT 
UMOWA NR .../2023

zawarta  w  dniu  …  .  …  .2023  r.,  pomiędzy Powiatem  Kłobuckim,  ul.  Rynek
im.  Jana  Pawła  II  13,  42-100  Kłobuck,  posiadającym  nr  NIP:  574-205-65-18,  REGON:  152180754,
reprezentowanym  przez  Pana  Andrzeja  Kucharczyka  -  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w
Kłobucku, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

a  .......................................................,  posiadającą/ym nr  NIP:  ...-...-..-..,  nr  REGON:  .............................,
reprezentowaną/ym przez: 

1. ................................... -   .............................
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wycince drzew

wraz  z  frezowaniem  poszczególnych  pni  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych  i  dróg
wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. 

2. Zakres robót obejmuje ścięcie drzewa wraz z frezowaniem pnia poszczególnych drzew wyszcze-
gólnionych w załączniku nr 1, (Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania
przedmiotu zamówienia), uprzątnięcie terenu po wycince drzew, tj. rozdrobnienie drobnych ga-
łęzi przy pomocy rębaka wraz z ich wywozem, wywiezienie dłużyc: drzewo z dróg wojewódzkich
i powiatowych na składowisko Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ulicy Targowej 18
wyrównanie terenu i jego oczyszczenie z pozostałości po wykarczowaniu, naprawa ewentual-
nych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. W ramach zawartej umowy wykonawca w przypadku lokalizacji drzewa na poboczu drogi sfre-
zuje pień drzewa do 10 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni drogi. Pień drzewa za rowem
przydrożnym usytuowany na przeciwskarpie rowu lub za istniejącym poboczem drogi wykonaw-
ca sfrezuje do poziomu istniejącego terenu.  

4.  Wykonawca po  usunięciu  drzew  zobowiązany  jest  do  przewiezienia  dłużyc  na  składowisko
Obwodu  Drogowego  nr  2  w  Przystajni  oraz  odpowiedniego  posegregowania  wg  gatunków
drzew,  oraz  drogi  z  której  pochodzi.  Do  momentu  dostarczenia  dłużyc  na  składowisko,  za
dłużyce pozostawione w terenie po usunięciu drzew odpowiada wykonawca robót. 

5.  Obowiązkiem wykonawcy będzie po wycięciu każdego drzewa, dokonanie obmiaru długości,
średnicy i obwodu kłody. Wykonawca  po zrealizowaniu zamówienia przedłoży zamawiającemu
protokół z obmiaru usuniętych drzew, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2.

6.   Szczegółowa kalkulacja wykonania przedmiotu umowy przedstawiona została w załączniku nr 1
do niniejszej umowy i zawiera wszelkie koszty związane z pracami objętymi umową.

7. Przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  na
ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2
1. Ustala  się  następujące  terminy  dotyczące  robót:  do  18.03.2023 r (w tym  wycinka  drzew  do

28.02.2023 r, z kolei frezowanie/karczowanie pni i uporządkowanie terenu po usunięciu drzew
wraz z ich złożeniem na właściwe składowisk do 19.03.2023 r.).

2. Za termin zakończenia prac uznaje się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wraz
z  uporządkowaniem  terenu  wykonywanych  robót  oraz  zawiadomieniu  zamawiającego
o zakończeniu wykonania robót (zgłoszeniu robót do odbioru) i przedłożeniu protokołu z obmiaru
drzew – zał. nr 2.

3. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia
pisemnie. 
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4. Odbiór  robót  nastąpi  komisyjnie  z  przedstawicielami  zamawiającego w terminie  7  dni  po  ich
zgłoszeniu.

§ 3
1. Do kierowania pracami wykonawca wyznacza …………………………………........................................,

tel.………………………………………………,
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych, ze strony zamawiającego,

wyznacza się:
a) Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku – Tomasz Konieczny – p.o Kierownik O. D. Nr 1,
b) Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni – Robert Kubicki – Kierownik O. D. Nr 2.
c) W przypadku nieobecności osoby wyszczególnionej w pkt a lub b, do koordynowania prac

wyznaczona zostanie inna osoba. 

§ 4
1. Wykonawca  w  przypadku  wystąpienia,  podczas  wykonywania  usługi,  kolizji  z  liniami

energetycznymi  lub  telekomunikacyjnymi  zobowiązuje  się  do  uzgodnienia  z  odpowiednimi
zarządcami tych linii sposobu rozwiązania powstałych przeszkód (wyłączenia, zdjęcie linii, itp.) 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  prace  oraz  dbać  o  stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

3. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez właściwego oznakowania. Wszelkie
roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem prac
będą kierowane celem załatwienia do wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przekazania.
5. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w

celu ochrony środowiska w czasie wykonywania prac.
6. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiającego wynosi 3 dni  od daty powiadomienia

wykonawcy o ich powstaniu.
§ 5

1. Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  za  wykonanie  prac  w  pasie  dróg  powiatowych  kwotę  w
wysokości : …………………zł bru o (słownie:…………….……………………).

     Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  za  wykonanie  prac  w  pasie  dróg  wojewódzkich  kwotę  w  
wysokości:…………..………zł bru o (słownie:………….………………………).

2. Zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  na  podstawie  faktury/rachunku
wystawionej/go przez wykonawcę po dokonaniu odbioru robót jak w § 2.

3. Rozliczenie końcowe z wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  na konto wykonawcy (wskazane na

fakturze/rachunku) w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku wystawionej/go przez
wykonawcę.  Z  uwagi  na różne kategorie dróg wymaga się od wykonawcy, aby wystawił  dwie
odrębne faktury, tj. za wykonanie usługi na drogach powiatowych i odrębnie za wykonanie usługi
na drogach wojewódzkich. 

§ 6

1. Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  umowy  bru o
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi

wykonawca w wysokości 10% wartości  umowy bru o określonej  w § 5 ust.  1  niniejszej
umowy,

b) zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2%  wartości  umowy  bru o
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień kalendarzowy. 
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3. W  przypadku  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem
obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  przekracza  wysokość  kar  umownych,
poszkodowana  tym strona  może  niezależnie  od kar  umownych,  dochodzić  odszkodowania  na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7
1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

kodeksu cywilnego.

§ 8
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego i
jeden egzemplarz dla wykonawcy.

     

    ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA
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