Wzór - Umowa nr ___ /2022
Zawarta w dniu ______.2022 r. pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym
reprezentowanym przez: Dyrektora BgPN dra Tomasza Pasierbka zwanym dalej
Sprzedającym a Firmą: _________________________________, NIP
_______________,
e-mail ___________, tel. ______________ zwaną dalej Kupującym zostaje zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje w okresie od ______.2022 r. do
30.11.2022r. następujące ilości surowca drzewnego: do ___ m3 drewna iglastego
wielkowymiarowego we wszystkich klasach jakości i grubości / *do ___ m3 drewna
iglastego średniowymiarowego klasy S2a, S2b, S2op.
2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru drewna średnio-miesięcznie o masie ___ m3
3. Sprzedający dopuszcza przekroczenie masy określonej w punkcie 1 do
maksymalnie 10m3
§2
1. Sprzedaż następuje w warunkach loco skład po zrywce.
2. Odbiór drewna będzie dokonywany przez Kupującego sukcesywnie (partiami) ze
składnic Obwodów Ochronnych (Leśnictw) wskazanych przez Sprzedającego.
3. Miejsce i termin odbioru poszczególnych partii drewna będzie ustalany przez
Sprzedającego i następnie przekazywany Kupującemu telefonicznie (tel.
Sprzedającego 881950268, tel. Kupującego ___________) lub za pośrednictwem
e-maila Sprzedającego dchochol@bgpn.pl i e-maila Kupującego ____________
1.

2.

3.

4.

5.

§3
Kupujący wnosi zabezpieczenie należytej realizacji umowy w pieniądzu wpłacając
na konto Bank Gospodarstwa Krajowego nr 46113011500012125278900001
kwotę w wysokości 8000,00 zł. Kwota ta jest przechowywana na oprocentowanym
rachunku bankowym.
Po należytej realizacji umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Kupującemu
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane. Kwota ta będzie pomniejszona o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Kupującego.
Za należycie zrealizowaną umowę uznaje się taką gdy Kupujący dokonał zakupu
przydzielonej masy drewna w co najmniej 90% ilości określonej w §1 ust. 1, chyba
że Sprzedający z przyczyn niezależnych od Kupującego nie był w stanie zapewnić
Kupującemu masy drewna wyszczególnionej w §1 niniejszej umowy.
W przypadku długotrwałego przetrzymywania zakupionego drewna na
składnicach z winy Kupującego, Sprzedający może pobierać dodatkową opłatę
w wysokości 0,5% wartości przetrzymywanego drewna za każdy dzień. Za
okres długotrwały uznaje się okres dłuższy niż 7 dni od uzgodnionej daty
odbioru w trybie określonym w § 2 ust.3. Odstępstwo od powyższej zasady
może mieć miejsce w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wywóz drewna po uprzednim uzgodnieniu takiego
odstępstwa pomiędzy stronami.
W przypadku uchylania się Kupującego od odbioru przydzielonej partii drewna
określonej w § 1 pkt. 2 lub odmowy 3 (trzech) propozycji odbioru drewna (przez
odmowę należy również rozumieć brak faktycznego odbioru drewna w
wyznaczonym terminie) Sprzedający zastrzega sobie prawo natychmiastowego
rozwiązania umowy z winy Kupującego, co pociąga za sobą utratę zabezpieczenia
umowy przez Kupującego, która zostaje w dyspozycji Sprzedającego.

6. W przypadku braku możliwości zapewnienia drewna przez Sprzedającego dla
Kupującego w danym miesiącu, Kupujący nie ponosi konsekwencji zawartych w §
3 pkt.5 i ma prawo zrezygnować z tej partii drewna, aby w ostatecznym rozliczeniu
można było uznać, że umowa została zrealizowana zgodnie z §3pkt.3.
7. W celu nie dopuszczenia do deprecjacji drewna Sprzedający zastrzega sobie
możliwość sprzedania przygotowanego drewna dla Kupującego, gdy ten mimo
wyznaczonego terminu wywozu nie odbiera go. Kupującemu nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu.
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§4
Wymagania techniczno-jakościowe uzgodnione pomiędzy stronami zgodne z
warunkami technicznymi obowiązującymi w Babiogórskim Parku Narodowym tj.:
- Zarządzenie Nr 118/02 Dyrektora BgPN w sprawie wprowadzenia norm na
surowiec drzewny,
- Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora BgPN w sprawie wprowadzenia norm na
drewno średniowymiarowe.
Reklamacje ilościowe i jakościowe rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia Sprzedającego.
Ewentualna reklamacja rozpatrywana będzie, jeżeli Kupujący zgłosi ją w przeciągu
7 dni od wystawienia dokumentu wydania drewna – z tym, że reklamację wady
jakościowej, której skutkiem jest szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna,
brunatnica, zaparzenie lub inna wada, która mogła powstać po odbiorze drewna),
Kupujący obowiązany jest zgłosić w terminie 1 dnia od wystawienia dokumentu
wydania drewna. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu wady ukrytej na
ogólnych zasadach. Odbiór ilościowy drewna dokonuje się w momencie
sprzedaży. Po odbiorze drewno nie podlega reklamacji ilościowej.
Kupujący obowiązany jest udostępnić przedmiot reklamacji w sposób
umożliwiający jego identyfikację i ocenę, przy czym Sprzedający oględzin
dokonuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy
przedmiot reklamacji składowany jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za
jego dostarczenie odpowiada Kupujący.
Przebieg reklamacji i dokonane ustalenia utrwala się w formie protokołu
reklamacyjnego.
W razie odmowy podpisania protokołu przez Kupującego, przedstawiciele
Sprzedającego podpisują protokół jednostronnie i zamieszczają wzmiankę o
przyczynie braku podpisu Kupującego.
Reklamacja związana z obniżeniem jakości drewna wskutek nie odbierania go
przez Kupującego w wyznaczonym terminie nie będzie uwzględniana.

§5
1. Odbioru drewna z lasu Kupujący dokonuje własnym środkiem transportowym i na
własny koszt w wyznaczonym terminie. W przypadku wynajęcia środka
transportowego drewno będzie wydawane na podstawie pisemnego (imiennego)
upoważnienia wystawionego przez Kupującego dla przewoźnika.
2. Potwierdzeniem odbioru drewna przez Kupującego jest podpis przewoźnika na
kwicie wywozowym, który jest jedynym dokumentem wydania drewna z lasu.
3. Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości
ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dn. 02.05.2012
r. w sprawie określenia gęstości drewna (Dz.U.2012.536).
4. Kupujący oświadcza, że ustalona w powyższy sposób masa drewna oraz
rzeczywista masa całkowita pojazdów, którymi dokonywany będzie transport
drewna nie przekroczy wielkości dopuszczalnej w rozumieniu przepisów o ruchu

drogowym i o drogach publicznych lub wielkości określonej w zezwoleniu na
przejazd pojazdu nie normatywnego.
5. Kupujący zobowiązuje się wykonać lub zorganizować przewóz drewna zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym i o drogach publicznych, w szczególności nie
powodując zagrożenia w ruchu drogowym oraz nie powodując przekroczenia
dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi pojazdu.
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§6
Ustala się następujące warunki płatności:
- Za zakupione drewno Kupujący dokona zapłaty w terminie do 14 dni od
wystawienia faktury na konto Bank Gospodarstwa Krajowego
81113011500012125278200001.
Kupujący upoważnia Sprzedającego w ramach umowy do wystawienia faktury bez
podpisu odbiorcy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy (tj.
niedochowania terminu określonego w ust.1), Sprzedający może naliczyć odsetki
z tego tytułu w wysokości odsetek ustawowych.
Powstanie należności przeterminowanych upoważnia Sprzedającego do
powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wydania drewna do czasu ich
spłaty oraz może spowodować zmniejszenie masy surowca drzewnego
przewidziane do sprzedaży z winy Kupującego w okresie od powstania należności
przeterminowanych do dnia ich spłaty przez Kupującego.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie dokumentu stwierdzającego wydanie
drewna, to jest kwitu wywozowego.
Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunku bankowym
Sprzedającego.

§7
1. Ustala się następujące ceny sprzedaży drewna wynikające z przeprowadzonej
licytacji w dniu _________.2022r.
Lp. Sortyment
Klasa wymiarowa Cena netto w zł
za 1 m3
1
2
WA0
2
3
3
1
4
WB0
2
5
3
6
1
7
WC0
2
8
3
9
1
10
WD
2
11
3
12
a
13
S2
b
14
op
§8
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy spowodowanego zdarzeniem siły wyższej, przez którą rozumie się
zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia mimo działania
stron z należytą starannością np. pożar, powódź, lub długotrwałe opady
uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja szkodliwych owadów, wiatrołomy
oraz inne jak: strajki, zamieszki, stany nadzwyczajne (wojenny, wyjątkowy),

obostrzenia pandemiczne. Zaistnienie siły wyższej nie zwalnia Kupującego od
dokonania zapłaty za odebrany surowiec drzewny.
§9
1. Prawem obowiązującym przy wykonaniu umowy jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku porozumienia strony
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby
Sprzedającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

________________________
Sprzedający

_______________________
Kupujący

