
 

UMOWA  KUPNA  -  SPRZEDAŻY 
Nr ..........................……… 

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

1. ....................................................................................................................... 
 

  
zwanym dalej sprzedającym,  

a   

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

 
....................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
 1. ........................................................................................................................ 
 
 2. ........................................................................................................................ 
 
zwanym dalej kupującym  została zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1 

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.  



2. Do określenia jakości zakupionego surowca mają zastosowanie następujące normy:  

 PN-93/D-02002 - Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole. 

 PN-D-95000 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości  
i cechowanie. 

 PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. 

 PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 
wymagania i badania. 

 PN-91/D-95019 - Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe. 

 PN-79/D-01011 - Drewno okrągłe. Wady. 

 Normy związane: PN-D-02006 Surowiec drzewny – Odbiorcza kontrola jakości 
według metody alternatywnej. 

3. Surowiec drzewny zostaje sprzedany na warunkach loco las po dokonanej zrywce  
i przekazany kupującemu na podstawie kwitu wywozowego. 
4. Dopuszczalne odchylenie w realizacji sprzedaży wynosi +/- 5%. 
5. Reklamacje związane z zakupionym surowcem 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. 

 
§ 2 

Za zakupiony towar kupujący zapłaci cenę ustaloną w przetargu przeprowadzonym w dniu 
30.12.2011r. w formie przedpłaty dokonywanej przed odbiorem surowca. Faktura zostanie 
wystawiona niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni po dokonaniu przedpłaty przez 
Kupującego. 

 
§ 3 

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. 
 
 

§ 4 
1. W przypadku, gdy wydanie surowca nastąpiło w wartości przekraczającej dokonaną 
przedpłatę kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w terminie 3 dni od 
wystawienia faktury.  
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedającemu będą przysługiwały 
odsetki.  
3. Powstanie należności przeterminowanych upoważnia Sprzedającego do wstrzymania 
wydawania i wysyłki drewna do czasu ich całkowitej spłaty.  
4. W zakresie odsetek za zwłokę w zapłacie należności zastosowanie będzie miała Ustawa o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12.06.2003 r. (Dz.U. nr 139 poz. 1323 z 
póz. zm.)  
5. W przypadku braku przedpłat Sprzedający nie rozpoczyna sprzedaży lub ją wstrzymuje 
oraz może zmniejszyć masę surowca drzewnego o ilości przewidziane do sprzedaży  
w umowie. 
 

§ 5 
Obciążenie karą umowną nastąpi w formie noty obciążeniowej, płatnej w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. 



 
§ 6 

Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. nadmierne opady 
atmosferyczne, duży mróz itp.), która uniemożliwia lub utrudnia wykonanie umowy, decyzję  
o zmianie lub rozwiązaniu umowy podejmują w drodze wzajemnego uzgodnienia 
(sporządzenie aneksu do umowy). 

 
§ 7 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

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. 

 
§ 10 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ......................  do dnia 31.03.2012r. 
2. Po upływie tego terminu wygasa. 

 
§ 11 

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

 


