Umowa sprzedaży surowca drzewnego
zawarta w Murowanej Goślinie w dniu ___________________ r. pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny,
ul. Rogozińska 38, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 777 00 04 960, REGON: 000001844-00059,
reprezentowanym przez:
Wiesława Krzewinę – Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego
przy kontrasygnacie Iwony Synowiec – Głównej księgowej
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
________________________________________________, reprezentowanym przez:
zwanym dalej Kupującym,:
§1
Umowę na sprzedaż – zakup drewna, zwaną dalej Umową, zawarto na podstawie rozstrzygnięcia
konkursu

ofert

przeprowadzonego zgodnie

z Zarządzeniem

Dyrektora

Leśnego Zakładu

Doświadczalnego w Murowanej Goślinie nr 19/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zasad
sprzedaży drewna w LZD Murowana Goślina w 2021r.
§2
1. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu, a Kupujący do zakupienia, tj odbioru
drewna i zapłaty za nie, w okresie od ______ do _________ surowca drzewnego w ilości
łącznej_____ m³ i wartości około ______________ netto.
2. Ceny netto i masy surowca wg sortymentów objętego Umową zawarte są w załączniku nr 1 do
Umowy.
3. Sprzedaż realizowana będzie w oparciu o uzgodniony obustronnie harmonogram ogólny
będący załącznikiem nr 2 do Umowy.
4. Strony umowy mogą ustalać harmonogram szczegółowy dostaw-odbiorów surowca w razie
takiej potrzeby. W/w harmonogram, jak i jego zmiany, muszą mieć formę pisemną.
5. Jakość surowca określają zapisy Regulaminu sprzedaży drewna w Leśnym Zakładzie
Doświadczalnym w Murowanej Goślinie jak i treść norm i warunków technicznych przyjętych
i

stosowanych

przez

Lasy

Państwowe

wg

listy

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.
6. Strony dopuszczają pomiar surowca metodą fotooptyczną.
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umieszczonej

na

stronie

7. Sprzedający oświadcza, że surowiec podlegający sprzedaży, podobnie jak całość gospodarki
leśnej

na

obszarze

zarządzanym

przez

Sprzedającego

objęte

są

certyfikatem

PEFCBVCPL/PEFCFM/01 ważnym do dnia 16 czerwca 2022 roku.
§3
1.

Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do terminowej realizacji harmonogramów określonych
w § 2 ust.3 i 4 Umowy.

2.

W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru uzgodnionej harmonogramem ilości surowca
drzewnego, Sprzedający ma prawo odstąpić z winy Kupującego od Umowy w części dotyczącej
ilości drewna, która nie została odebrana w terminie przewidzianym w harmonogramie.

3.

Odstąpienie będzie dokonywane w formie pisemnej Kupującemu (listem poleconym lub pocztą
elektroniczną) na ostatnio znany adres Kupującego, i staje się skuteczne z dniem jego nadania,
bez względu na skutki doręczenia.

4.

Realizacja dostaw w ramach niniejszej umowy sprzedaży drewna wykonana z dokładnością +/5% masy określonej w harmonogramach będzie uznana za realizację umowy w całości.

5.

W przypadku niezrealizowania sprzedaży w ilości wynoszącej ponad 5% ilości drewna wg
umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 8%
wartości nie odebranego, a zamówionego surowca drzewnego liczonej w/g zasady określonej w
§ 3 ust. 6 i 7. Zasada ta nie dotyczy sytuacji uzgodnionych między Stronami oraz takich gdzie
5% stanowi mniej niż wielkość odpowiadającą jednemu ładunkowi transportowemu.

6.

Ilość drewna będąca podstawą do naliczenia kary umownej stanowi różnicę 95% ilości drewna
określonej w Umowie i ilości rzeczywiście odebranej. Cenę drewna ustala się jako cenę średnią
wyliczoną dla już odebranego surowca.

7.

Wartość nieodebranego drewna oblicza się jako iloczyn ceny średniej i ilości nieodebranego
drewna obliczonych wg § 3 ust. 6.

8.

Nieprzygotowanie drewna do sprzedaży przez Sprzedającego w terminach określonych
w harmonogramie, uprawnia Kupującego do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży
wyłącznie w części dotyczącej ilości drewna, która nie została przygotowana w terminie
przewidzianym w harmonogramie. Powyższe nie dotyczy sytuacji dobrowolnego odebrania
drewna przez Kupującego w późniejszym terminie, co jednocześnie wyłącza możliwość
odstąpienia przez Kupującego od umowy.

9.

Zmiany do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są możliwe do
wprowadzenia za zgodą stron. Wprowadzone zmiany nie powodują naliczania kar umownych.

10. W wyjątkowych wypadkach spowodowanych zdarzeniami nagłymi (klęski żywiołowe), których
nie dało się przewidzieć, dopuszcza się zmiany wielkości i harmonogramu dostaw bez zapłaty
kar umownych. W/w zmiany umowy powinny zaistnieć w oparciu o fakty i dowody
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udokumentowane przez Sprzedającego lub Kupującego potwierdzające niezbicie zaistniałe
nagłe przyczyny.

§4
1. Sukcesywny odbiór poszczególnych partii drewna w okresie całego trwania Umowy, nastąpi
na bazie EXW (Ex Works) Incoterms 2010 z leśnej drogi wywozowej, wskazanej przez
Sprzedającego.
2. Wydanie drewna następuje „na gruncie”, z chwilą złożenia przez osobę uprawnioną
do odbioru drewna podpisu na kwicie wywozowym lub protokole przekazania drewna dokumentach wydania drewna, co stanowi potwierdzenie odbioru i dowód wydania. Osoba
dokonująca odbioru w imieniu Kupującego obowiązana jest przedstawić pisemne
upoważnienie lub być uwzględniona w wykazie przewoźników o którym mowa w zarządzeniu
o sprzedaży.
3. Odbiór drewna będzie się odbywał środkami transportu Odbiorcy na jego koszt i ryzyko.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z odbiorem i transportem
drewna, w tym za wielkość i poprawność ładunku co oznacza, że Kupujący zobowiązuje się
wykonać lub zorganizować transport drogowy drewna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym,

ustawy

z dnia

21

marca

1985

r.

o

drogach

publicznych

oraz

aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczególności nie powodując zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nie powodując przekroczenia dopuszczalnej masy
całkowitej lub nacisków osi pojazdu.
4. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że Sprzedawca nie wykonuje żadnych
czynności związanych z transportem drogowym sprzedanego drewna, w tym w szczególności
Sprzedawca nie jest: organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem.
Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie przez Kupującego (na jego koszt i ryzyko)
lub przez podmiot działający na zlecenie Kupującego.
5. Wszelkie nieprawidłowości związane z przygotowaniem surowca jak i dostarczeniem go
przez Sprzedającego do leśnej drogi wywozowej należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż
w terminie 24 godzin od dnia odbioru drewna. Brak zgłoszenia nieprawidłowości w tym
terminie poczytuje się, że Kupujący dokonał odbioru drewna, a drewno było prawidłowo
przygotowane i dostarczone przez Sprzedającego. Powyższe nie dotyczy reklamacji
dotyczącej ilości i jakości drewna, zgodnie z § 6 Umowy.
6. Kupujący zobowiązany jest stosować się do zasad obowiązujących u Sprzedającego
dotyczących

przede

wszystkim

dostępu do terenów leśnych

zarządzanych

Sprzedającego, a w szczególności w zakresie poruszania się po obszarach leśnych.

3

przez

§5
1. Sprzedający będzie wystawiać faktury niezwłocznie, lecz nie później jak 7 dni po odbiorze
przez Kupującego danej partii surowca drzewnego, na podstawie obowiązującego dokumentu
wydania drewna tj. kwitu wywozowego, protokołu przekazania lub specyfikacji wywozowej.
2. Za datę sprzedaży uważa się datę wystawienia i przekazania przedstawicielowi Kupującego,
w tym kierowcy przewoźnika, dokumentów opisanych w § 4 ust 2 oraz § 5 ust. 1 umowy.
3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Zapłaty za faktycznie zakupioną ilość surowca drzewnego Kupujący dokonuje przelewem na
rachunek bankowy Sprzedającego nr 48 1020 4027 0000 1602 0033 8772 lub alternatywnie:
Płatności będą realizowane w częściach odpowiadających poszczególnym odbiorom
sortymentów drewna. Zapłaty za odbieraną część surowca drzewnego wraz z kwotą podatku
VAT Kupujący będzie dokonywał w terminie 14/21/30 dni od daty wystawienia faktury.

5. Brak uiszczenia przedpłaty lub terminowej zapłaty za drewno powoduje wstrzymanie
realizacji dostawy.
6. Warunkiem odebrania drewna będącego przedmiotem Umowy, albo części drewna
wynikającej z ustalonego harmonogramu przed zapłaceniem całości ceny za odbierane drewno
w formie przedpłaty, jest zabezpieczenie należności Sprzedającego wynikających z niniejszej
Umowy. Zabezpieczenie to następuje poprzez ustanowienie na rzecz Sprzedawcy następującej
formy zabezpieczenia podlegającej przepisom prawa polskiego, na które Sprzedawca wyraża
zgodę:
a) gwarancja bankowa
b) gwarancja ubezpieczeniowa
c) blokada na rachunku
7. Wyczerpanie zabezpieczenia wykonania Umowy lub utrata ważności zabezpieczenia powoduje,
że kolejne wydania drewna będą realizowane wyłącznie po dokonaniu przedpłaty przez
Kupującego.
8. W przypadku zapłaty przelewem za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków
na rachunek bankowy Sprzedającego. Zwłoka w zapłacie należności wynikających z
wystawionych faktur VAT upoważnia Sprzedającego do żądania od Kupującego odsetek
ustawowych za okres zwłoki.
§6
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z dodatkowymi parametrami drewna zawartymi w opisie
oferty, wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna opartymi na stosowanych w Lasach
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Państwowych, normach i warunkach technicznych mającymi zastosowanie do pomiaru i
klasyfikacji surowca drzewnego objętego Umową, które są dostępne pod adresem
internetowym: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ i akceptuje ich treść.
2. Kupujący składa pisemną reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wad (-y) drewna,
najpóźniej w terminie 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 zgłasza w terminie nie późniejszym niż do 3 dni od wystawienia dokumentu
wydania drewna. Odbiór ilościowy drewna przeprowadza się w momencie jego wydania. Po
odbiorze drewno nie podlega reklamacji ilościowej, za wyjątkiem reklamacji z tytułu
błędnego pomiaru, która może być zgłoszona przez Kupującego wyłącznie w przypadku
drewna mierzonego w pojedynczych sztukach lub w sztukach grupowo.
3. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje odroczenia terminu płatności.
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, wskazanie leśnictwa, z którego drewno
pochodzi, dane dokumentu wydania drewna, informację o numerach, gatunkach, klasach
jakościowo-wymiarowych, masach, sztukach lub stosach reklamowanego drewna, opis
okoliczności uzasadniających reklamację, w tym wady poszczególnych sztuk lub stosów
drewna, dokładny adres miejsca składowania drewna przygotowanego do rozpatrzenia
reklamacji oraz podpis. Jeżeli dane lub informacje zawarte w reklamacji wymagają
uzupełnienia, Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do Kupującego o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie
mailowej na adres mailowy: marek.knobel@lzdmg.com.pl
6. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia lub
uzupełnienia reklamacji, przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego, w dniu
uzgodnionym z Kupującym. Zachowanie terminu rozpatrzenia reklamacji może nastąpić
poprzez wysłanie listu poleconego lub maila przed upływem tego terminu.
7. Kupujący obowiązany jest udostępnić przedmiot reklamacji w sposób umożliwiający jego
identyfikację i ocenę.
8. 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.
9. W przypadku braku rozstrzygnięcia Strony mogą skorzystać z ekspertyz niezależnych
rzeczoznawców, przy czym w razie niepotwierdzenia przez rzeczoznawcę zgłoszonych
braków i wad koszty ekspertyz ponosi Kupujący.
10. Kupujący i Sprzedający ustalają, że jeżeli w toku postępowania reklamacyjnego:
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a) wystąpi potrzeba przeklasyfikowania drewna na sortymenty, których sprzedaż jest
objęta niniejszą umową – rozliczenie nastąpi na podstawie cen zawartych w umowie;
b) wystąpi potrzeba przeklasyfikowania drewna na sortymenty, których sprzedaż nie jest
objęta niniejszą umową – rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen sprzedaży wg
aktualnego cennika dla odbiorców hurtowych Sprzedającego;
c) dla drewna grupy S4 na podstawie obowiązującego w tym czasie cennika detalicznego
u Sprzedającego.
11. Strony niniejszej umowy ustalają, że masy drewna podlegające reklamacji zostaną w całości
zaliczone na poczet realizacji umowy, również w przypadku przeklasyfikowania drewna na
klasy jakościowo wymiarowe nie będące przedmiotem umowy.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień bądź części Umowy okazało się niezgodne
z prawem lub nieważne, Strony uzgodnią nowe brzmienie postanowienia lub części Umowy z
uwzględnieniem w możliwie najszerszym ujęciu wspólnej pierwotnej intencji Stron.
§8
1. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania Umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd powszechny w Poznaniu.
2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
http://lzdmg.com.pl/.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. W przypadku złożenia podpisu w formie elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się do zachowania pliku zawierającego
egzemplarz opatrzony podpisem elektronicznym.

Sprzedawca

Odbiorca

Załączniki:

1. Ceny i masy surowca objętego Umową
2. Harmonogram ogólny dostaw-odbiorów
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ZAŁACZNIKI WZORY:
Zał. nr 1 ceny i masy surowca objętego umową

Lp

1.

2.

Sortyment

Klasa
grubości i
jakości

Ilość w m3

Klasa
jakości

Drewno
wielkowymiarowe
iglaste

Cena
jednostkowa
netto za 1m3
(PLN)

Termin odbioru

.

Drewno
średniowymiarowe
SoS2b2

Zał. nr 2 harmonogram ogólny dostaw-odbiorów
lp

ilość

okres

1

I kwartał

200

2

II kwartał

250

razem

450
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uwagi

