Załącznik nr 2
Umowa nr ......./2017
kupna – sprzedaży

Z dnia ................................2017r., zawarta w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem
Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn,
NIP 6572905857, REGON 260571899 w imieniu którego działa:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jan Reklewski
zwanym dalej „Sprzedającym” a
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................, NIP .................................................
REGON .............................................
reprezentowanym przez ................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym” została zawarta umowa treści następującej.
§1
Na podstawie wyniku przetargu z dnia ……………….2017r. strony zawierają niniejszą umowę,
mocą której przedmiotem sprzedaży jest drewno iglaste loco las przy pniu z :
WOD 02/11/1 bez zrywki w ilości 189,15 m3,
WOD 02/12/1 bez zrywki w ilości 176,30 m3,
WOD 02/13/1 bez zrywki w ilości 92,86 m3,
WOD 02/13/4 bez zrywki w ilości
0,80 m3,
WOD 02/14/1 bez zrywki w ilości 32,17 m3,
WOD 02/14/4 bez zrywki w ilości
0,46 m3,
w tym:
sortyment W0 iglaste So. Razem – 491,77 m3
Rozkład sortymentów:
1. So WC01
w ilości
2. So WC02
w ilości
3. So WD1
w ilości
4. So WD2
w ilości

271,39 m3,
159,07 m3,
39,37 m3,
21,94 m3.
§2

1.

Zgodnie z niniejszą umową sprzedawane drewno powinno spełniać wymogi jakościowe
określone w następujących normach:
1.1. PN-92/D-95017– „Drewno wielkowymiarowe iglaste”
i normach związanych:
1.2. PN-93/D-02002 – „Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole”
1.3. PN-93/D-95000 – „Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie”.
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2.

Dodatkowe wymagania Kupującego: -----§3

1.

Za drewno, będące przedmiotem umowy, Kupujący płacić będzie Sprzedającemu na
warunkach loco las, przed zrywką , niżej wymienione ceny netto:
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
3.

4.

WC01 So
WC02 So
WD1 So
WD2 So

271,39 m3 ………..zł/m3
159,07 m3………..zł/m3
39,37 m3………..zł/m3
21,94 m3………..zł/m3

[słownie:
[słownie:
[słownie:
[słownie:

..............................]
..............................]
..............................]
..............................]

Ceny wymienione w § 3 ust. 1 obowiązywać będą w okresie od daty zawarcia umowy do
dnia 31 marca 2018 roku.
Do ceny która wynosi …………………. netto doliczony będzie podatek od towarów i usług
[VAT] w wysokości obowiązującej stawki w dniu odbioru. Kupujący zobowiązuje się
zapłacić Sprzedającemu cenę brutto.
W przypadku odbioru drewna nie wyszczególnionego w umowie Kupujący płacić będzie
Sprzedającemu cenę na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie lub aneksie do
niniejszej umowy
§4

1.

2.
3.

4.

Przed odbiorem każdej partii drewna kupujący dokona przedpłaty w formie przelewu na
rachunek bankowy Sprzedającego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
23 1130 1192 0027 6162 2820 0001 lub do kasy Parku w wysokości ....................................
(słownie:
.......................................................................................................),
która
zostanie
zaliczona na poczet odebranej partii drewna.
Za dzień dokonania wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek bankowy
Sprzedającego
Drewno będzie wydawane w ilości odpowiadającej wysokości przedpłaty w zaokrągleniu
do pełnego ładunku środka transportu na podstawie okazanego przez odbiorcę zlecenia
wydatku surowca drzewnego.
W przypadku nie wywiezienia drewna z lasu do dnia 31 marca 2018 roku Kupujący nie
może wysuwać żądań z tytułu ewentualnego pogorszenia jego jakości, a także całkowitej
lub częściowej utraty kupionego drewna.
§5

1.

Rozliczenie każdej partii drewna nastąpi fakturą, którą sporządza się po odebraniu partii
drewna. Z należności wynikającej z faktury dokonuje się potrącenia przedpłaty o której
mowa w § 4. pkt.1. W przypadku gdy przedpłata nie pokrywa należności wynikającej z
faktury, Kupujący jest zobowiązany do dokonania dopłaty w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania przelewem na konto ŚPN Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce 23 1130
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2.

1192 0027 6162 2820 0001. Natomiast, gdy należność z faktury jest niższa niż kwota
przedpłaty, Sprzedający dokona zwrotu przedpłaty na żądanie Kupującego w terminie 7
dni w kasie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pokój nr 14 lub przelewem
na rachunek bankowy Kupującego.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności w ustalonym terminie będą naliczane odsetki
w wysokości ustawowej
§6

1.

2.

3.

4.

5.

Kupujący zgodnie z ofertą dokonał wpłaty kaucji w wysokości .............................................
na rachunek bankowy Sprzedającego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 lub do kasy Parku.
Kaucja wpłacona została na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i służy
pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Kupującego.
Sprzedający zatrzyma kaucję wraz z odsetkami bankowymi jeśli Kupujący nie wykona
umowy w ten sposób, że do dnia 31 marca 2018 roku nie zakupi całej ilości drewna
wskazanej w § 1 umowy.
W przypadku zakupienia całości drewna wskazanego w § 1 umowy do dnia 31 marca
2018 roku, kaucja wraz z odsetkami bankowymi zostanie zwrócona w terminie 7 dni po
dokonaniu rozliczenia za ostatnią partię drewna na rachunek bankowy
Kupującego..........................................................................................................................................
Sprzedającemu, niezależnie od prawa zatrzymania kaucji, przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.
§7

1.
2.

Kupujący dokona odbioru przygotowanego drewna najpóźniej do dnia 31 marca 2018
roku własnym transportem lub upoważni w swoim imieniu przewoźnika.
Zrywka, załadunek i wywóz zakupionego drewna odbywa się kosztem i staraniem
Kupującego.
§8

Odbiór drewna odbywa się na podstawie kwitu wywozowego wydanego przez leśniczego
Obwodu Ochronnego, potwierdzonego przez kupującego lub upoważnionego przewoźnika
podpisem i pieczątką w chwili przekazania drewna
§9
1.

Reklamacje związane z zakupionym drewnem zgłaszane będą na piśmie w terminie 14 dni
od daty jej przekazania i rozpatrywane przez upoważnionych przedstawicieli
Sprzedającego i Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji
przez sprzedającego.
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2.

Reklamacja części ładunku nie może opóźnić zapłaty za pozostałą część, jak również
reklamacja jednego ładunku nie może opóźnić zapłaty całej faktury.
§ 10

Umowę uznaje się za zrealizowaną, jeżeli została wykonana z dokładnością do 95-100%.
§ 11
1.
2.

Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z dniem 31 marca 2018 roku.
Partie drewna, za które Kupujący nie zapłacił do upływu tego terminu pozostają
własnością Sprzedającego.
§ 12

Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. nadmierne opady atmosferyczne,
duży mróz, itp.), która uniemożliwia lub utrudnia wykonanie umowy, decyzję o zmianie bądź
rozwiązaniu umowy podejmowane będą w drodze wzajemnego uzgodnienia.
§ 13
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i potwierdzenia przez obie strony, pod rygorem
nieważności .
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania postanowienia kodeksu
cywilnego.
§ 15
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
§ 16
Umowa zawiera pięć stron ponumerowanych i parafowanych.
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§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
kupującego, dwa egzemplarze dla Sprzedającego.

Sprzedający

Kupujący

Pieczęć firmowa

Kierownik Jednostki

GK..............................

RP .............................

Sporządzający ...................................

Sprawdził……………………………

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku
Narodowego oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada
…………………………….......data …………………..2017r., podpis …………………………………….
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