
Załącznik Nr 1 

 

 

            

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace związane z wycinką  

krzaków i drzew tzw. samosiejek, których wiek nie przekracza 10 lat, usunięcie ich  

z poboczy i rowów dróg powiatowych oraz przycinka pielęgnacyjna drzew przy 

drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego. W zakresie w/w prac jest też 

wycinka gałęzi drzew mieszczących się w skrajni drogowej (usytuowanych mniej niż 

4,5 metra nad nawierzchnią i poboczem ewentualnie chodnikiem).  

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

 

Lp. Lokalizacja i Nr drogi 
Ilość w ( mb   i 

szt )    
Po jednej lub dwóch str. 

drogi  

1  Wola Cygowska - Helenów     3200 mb     dwustronnie  krzaki    

 2  Urle - Iły     4339W 1400 mb dwustronnie krzaki 

3  
Myszadła - do gr. pow. kier. na 

Węgrów       4344W 
        1200 mb dwustronnie krzaki 

4  
Mokre- Łosie - Sokołówek - Kuligów       

4305W 4322W 
6200 mb  dwustronnie krzaki 

 5  
Kuligów – Józefów - Marianów                     

4338W  
4600 mb    dwustronnie  krzaki 

6  

Marianów – Dąbrówka – Karpin – do 

węzła dr. krajowej Nr.8  / pielęgnacja 

m. Karpin  do m. Dąbrówka i ul. 

Kościuszki  lipy,kasztanowce 4320W 

6000 mb.     

38szt. 
 dwustronnie krzaki  i 

przycinka pielęgnacyjna drzew   

7  
Od węzła dr. kraj. Nr.8 – do  miejsc. 

Kozły     4320W 
3400 mb dwustronnie krzaki 

8  
Od dr.    Nr. 636 Mokra Wieś – 

Obrąb       4326 W                                   
2000 mb   dwustronnie krzaki  

9 
Od dr. Nr. 636 Brzezinów – 

Waganka    4325 W 
1400 mb dwustronnie krzaki 

10  Od dr. 636  Szewnica - Dębe 4341 W 1600 mb dwustronnie krzaki 

11 Trojany (przy sklepie)  dąb    4320W                                  1 szt. przycinka pielęgnacja 

12 
Ząbki (skrzyż.  ul. Batorego i Bema) 

akacje  4363 W 
4 szt.  przycinka pielęgnacja 



13 
Tłuszcz (ul. Warszawska przy domu 

pogrzebowym) topole  4325 W 
7 szt. przycinka pielęgnacja 

14 
Radzymin ( skrzyż. ul. Norwida i 

Koliski ) lipa     4304 W 
1szt. przycinka pielęgnacja 

15 
Radzymin ( ul. Wróblewskiego )   

akacje, klony     4302 W 
9szt. przycinka pielęgnacja 

16 
Radzymin ( ul. Kard.Wyszyńskiego) 

na przeciw Sp.Mieszk.ZORZA 

topole    4356 W 
12szt. przycinka pielęgnacja 

17 
Helenów  ( przy lampach ulicznych) 

topole ,wierzby    4312 W 
8 szt. przycinka pielęgnacja 

18 Majdan ( ul. Mińska 8 ) dęby 4314W 3 szt. przycinka pielęgnacja 

19 

Ossów ( ul. Matarewicza  przy 

posesji Nr.153 lipa 2,Nr.157 wiąz 

2,Nr.167 wierzba 2,Nr.169 wiąz 

wierzba 3,Nr.173 wierzba 2,Nr. 187 

wierzba 5,Nr.220 wierzba 1,Nr230 

wiąz 1,Nr.269 wiąz 1,Nr.284 dąb, 

olszyna, brzoza 7,  Nr.294 olszyna, 

wierzba 4, Nr.300 olszyna, brzoza 

19, Nr.80 akacja 2  4314 W 

51szt. przycinka pielęgnacja 

   

3. Osobą  upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu jest  

 

………………………………………………………………………………………………  

4.     Termin realizacji umowy do dnia 15.04.2015. 

 

§2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania nie może przekroczyć ..................... zł brutto 

(słownie: ............................. zł) w tym podatek VAT naliczony z obowiązującymi 

przepisami zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........................ r.   

2. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za wykonane zlecenie. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie: 

a) prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,   

b) protokół potwierdzający wykonanie robót. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przez Zamawiającego przekazana 

na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej 

faktury. 

5. Fakturę należy wystawić na:  

Powiat Wołomiński 

Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

NIP: 125-094-06-09 

Regon: 01-32-69-344 

 

§3 

1. Za prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac odpowiada Wykonawca. 

2. Wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem prac Wykonawca usunie na własny 

koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 



3. Wykonawca dokona natychmiastowe uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, 

rów przydrożny) z konarów i gałęzi, dopuszcza się zaleganie poza rowem nie dłużej niż 3 

dni. 

4. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym 

nieruchomości (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii 

napowietrznych, na czas prowadzenia robót. 

 

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

b) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia Wykonawca zapłaci karę 2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

c) za opóźnienie w uprzątnięciu terenu Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości………………. % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod     rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 

 

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2015 roku 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

  składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


