
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012  
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego  
z dnia 10 lutego 2012 r. 

     

UMOWA  KUPNA  -  SPRZEDAŻY 
Nr .................................. 
surowca  drzewnego 

 
zawarta w dniu .............................................  ,  w Drawnie 
 
pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym 
reprezentowanym przez: 
 

1. ....................................................................................................................... 
 
zwanym dalej sprzedającym,  

a   

................................................................................……………………………………… 

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

reprezentowanym przez: 
 
 1. ........................................................................................................................ 

 2. ........................................................................................................................ 

 
zwanym dalej kupującym   
 

§ 1 
1.Umowę zawarto na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego  
w dniu ………. zgodnie z zarządzeniem nr K-0100-4/2012 z dnia 10 lutego 2012r. dyrektora 
DPN w sprawie zasad sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym. 
 

§ 2 
1. Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje następujące sortymenty drzewne:  
 

Sortyment Klasa jakości i 
grubości  

Jednostka 
miary  

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

     

     

     

 
Do powyższych cen dolicza się podatek VAT.  
Podwyższenie wymagań technicznych (np. kłodowanie, wyższa średnica górna lub 
minimalna, segregacja tylko jednej klasy grubości) spowoduje wzrost ceny danego 
sortymentu o 10%. 
2. Do określenia jakości zakupionego surowca mają zastosowanie następujące normy: 
....................................................................................................................……………… 
......................................................................................................................……………… 
...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
3. Surowiec drzewny zostaje sprzedany na warunkach loco las po dokonanej zrywce  
i przekazany kupującemu na podstawie kwitu wywozowego. 



4. Sprzedający odpowiada za wady ukryte drewna wg ogólnie obowiązujących zasad. 
5. Reklamacje zakupionego surowca zgłaszane będą na piśmie w terminie do 3 dni od daty 
wystawienia kwitu wywozowego i rozpatrywane przez upoważnionych przedstawicieli 
sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia  
o reklamacji. 

§ 3 
1. Za zakupiony towar kupujący zapłaci cenę zgodną z §  2 pkt.1 w terminie ................... od 
daty wystawienia faktury za drewno. 
2. Za datę sprzedaży uważa się datę wystawienia wyżej wymienionego dokumentu. 
3. Zapłaty za faktycznie zakupioną ilość drewna Kupujący dokonuje na rachunek bankowy  
BGK O/Szczecin 29 1130 1176 0022 2122 3620 0008. Drawieńskiego Parku Narodowego w 
formie przelewu. Za dzień dokonania zapłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy Sprzedającego. 
4. Strony oświadczają, ze są płatnikami podatku VAT. Kupujący upoważnia  Sprzedającego 
do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
5. W przypadku przedpłaty, warunkiem odbioru towaru będzie dokonanie, na co najmniej  
2 dni przed planowanym odbiorem surowca, przedpłaty w wysokości jego wartości. 
6. Wszelkie koszty (w tym koszty prowizji bankowych) związane z zapłatą pokrywa 
Kupujący. 
 

§ 4 
1. Jako zabezpieczenie należności sprzedającego wynikających z niniejszej umowy 
kupujący zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia w formie ……………………… . 
2. Wyczerpanie umownych zabezpieczeń transakcji kupna-sprzedaży spowoduje 
wstrzymanie przez sprzedającego realizacji umowy z konsekwencjami przewidzianymi w § 5 
pkt.3 
3. Do dnia dostarczenia zabezpieczenia, sprzedający wstrzymuje realizację umowy. 
4. W przypadku zalegania z zapłatą za odebraną partię surowca powyżej 30 dni sprzedający    
skorzysta z ustanowionego przez kupującego zabezpieczenia. 
5. W przypadku skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia sprzedający w trybie   
natychmiastowym rozwiąże umowę z kupującym. 
6. W przypadku braku przedpłat  nie rozpoczyna się sprzedaży lub następuje jej 
wstrzymanie przez Sprzedającego z konsekwencjami przewidzianymi w § 5  pkt.3 
7. W przypadku, gdy wydanie surowca nastąpiło w wartości przekraczającej dokonaną 
przedpłatę kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w terminie 7 dni od daty 
wystawienia faktury.  
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedającemu będą przysługiwały 
odsetki.  

  
  § 5 

1. Strony ustalają, że harmonogramy sprzedaży będą sporządzane i rozliczane w okresie 
kwartalnym. Przy czym pierwszy harmonogram rozliczony będzie za okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 30.06.2012r. 
2. Odstępstwa od ilości określonej w harmonogramie mogą nastąpić na podstawie zmian 
podpisanych przez strony harmonogramów. Zmiany do ustalonego harmonogramu 
wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Dopuszczalne 
odchylenie w realizacji sprzedaży ustalonej w harmonogramie wynosi +/- 5%.  
3. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży ustalonej w harmonogramie wyniesie poniżej 95% 
(liczony dla sumy wszystkich sortymentów) Sprzedający lub Kupujący zapłaci karę umowną 
w wysokości 5% wartości netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do sprzedaży 
drewna. Podstawą naliczenia kary umownej będzie wartość netto 1 m3 drewna danego 
sortymentu zgodnie z danymi w § 2 pkt.1  Dla sortymentu W0 przyjmuje się wartość WC1. 
4. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe według harmonogramu mniejsze od masy 
transportowej jednego ładunku, a jednocześnie przekracza pięcioprocentową odchyłkę 
odstępuje się od naliczania kary umownej za niewykonanie umowy o której mowa w pkt. 3. 



5. Rezygnacja Kupującego z zakupu drewna w całości lub części, która nie znajdzie  
potwierdzenia w drodze pisemnej zmiany umowy, traktowana jest na równi z nieodebraniem 
drewna i wywołuje skutki prawne opisane w pkt.3 
 

§ 6 
1. Kupujący dokona odbioru zakupionego surowca drzewnego własnym transportem.     
Załadunek odbywa się staraniem i środkami kupującego. 
2. Kupujący zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji umowy do dostarczenia wykazu 
przewoźników, którzy w jego imieniu będą odbierać surowiec z terenu DPN, poświadczając 
odbiór drewna własnoręcznym podpisem na kwicie wywozowym. Wykaz powinien zawierać: 
numer upoważnienia, nazwę firmy transportowej, numery rejestracyjne pojazdów, nazwiska 
kierowców, okres na jaki upoważnienie zostało wydane. 
 

§ 7 
Powstanie należności przeterminowanych upoważnia sprzedającego do wstrzymania 
wydawania i wysyłki drewna do czasu ich całkowitej spłaty z konsekwencjami § 5 pkt.3 
 

§ 8 
Obciążenie stron karą umowną nastąpi w formie noty odsetkowej, płatnej w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 
 

§ 9 
Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części, 
spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy 
nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane prze okoliczności od nich 
niezależne (wojna, pożar, powódź, inne klęski naturalne, restrykcja lub prawne 
rozporządzenia rządu, strajki itp.). Zaistnienie siły wyższej nie zwalnia Kupującego od 
dokonania świadczenia pieniężnego za odebrany – zakupiony towar. Decyzję o zmianie lub 
rozwiązaniu umowy strony podejmują w drodze wzajemnego uzgodnienia (sporządzenie 
aneksu do umowy). 

 
§ 10 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 
 

§ 11 
Strony nie dopuszczają możliwości przekazania praw z umowy na osoby trzecie. 

 
§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony zobowiązują się wyjaśnić ewentualne sprzeczności w drodze wspólnego 
porozumienia w terminie jednego miesiąca od daty ich zaistnienia. Jeżeli nie będzie to 
możliwe, to spory obu stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe Sądy. 
 

§ 13 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …………. do dnia……….. 
2. Po upływie tego terminu wygasa. 
 

§ 14 
Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze 
stron. 
 
 
SPRZEDAJĄCY:        KUPUJĄCY: 

 


