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ZO.534.12.2018 
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia nr 12/2018  

o sprzedaży drewna w PNGS  
z dnia 10 grudnia 2018 r. 

 
UMOWA SPRZEDAŻY NR … 

 
zawarta w dniu ___ ___ 2018r. w Kudowie- Zdroju pomiędzy: 

 

Parkiem Narodowym Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa- Zdrój, 

NIP: 883-185-29-45 

reprezentowanym przez Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, Pana Bartosza Małek, zwanym 

dalej Sprzedającym, 

a, 

__________________ (nazwa) 

__________________, (adres) 

NIP: _____________ 

reprezentowaną przez ___________________________________________ zwanym dalej Kupującym, 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. W nawiązaniu do treści ogłoszenia z dnia ___ ___ ___ i licytacji z dnia __ ___ ___ Sprzedający 

zobowiązuję się sprzedać a Kupujący kupić pakiet ..… drewna …… w ilości ..… m³, według niżej 

wymienionych klas jakości i cen netto: 

Lp. Klasa wymiarowa 
Jednostka 

miary 

Cena w zł loco las 

po zrywce świerk 

  
    

    

  

    

    

    

  

    

    

    

  

    

    

    

      

      

2. Dopuszcza się domieszkę innego gatunku do 5% masy pakietu. Sprzedaż nastąpi według cen jaka 

została wylicytowana za gatunek główny, w danym pakiecie. 

3. Podstawą określenia sortymentów, ilości i jakości drewna są Polskie Normy obowiązujące w Lasach 

Państwowych, Ramowe Warunki Techniczne na Drewno Średniowymiarowe Opakowaniowe Iglaste 

OM-260-4/02 oraz ustalenia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 
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§ 2 

Strony ustalają następujące warunki i terminy płatności: 

1. Kupujący dokona przedpłaty na rachunek bankowy nr 30 1130 1033 0018 8170 0720 0004 

Parku Narodowego Gór Stołowych, na partię drewna, które zamierza odebrać. 

2.  Różnice wynikające z przedpłaty i bieżącym odbiorze drewna będą rozliczane w terminie 7 dni. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku zwłoki w zapłacie 

różnicy należności. 

 

§ 3 

Strony ustalają następujące terminy wydania i odbioru drewna: 

1. Dostawy bieżące do wielkości ustalonej w § 1 (dopuszczalne różnice 10%) w terminie do dnia  

___ ___ ___ r. 

2. Wydanie drewna dla Kupującego następuje w oparciu o kwit wywozowy, który sporządzony jest  

w dniu wywozu drewna z terenu PNGS, z Obwodu Ochronnego wskazanego przez Sprzedającego. 

3. Kupujący odbierze drewno najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia go o możliwości 

odbioru drewna. Sposób powiadomienia: telefonicznie, emailem lub listem poleconym. 

4. W przypadku zwłoki w odbiorze drewna z przyczyn po stronie Kupującego, obowiązek 

zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży i ryzyko z tym związane przechodzi na Kupującego. 

5. Jeżeli Kupujący nie odbierze drewna w terminie określonym w pkt.3, Sprzedający może 

wypowiedzieć umowę. 

6. Jeśli Kupujący zamierza dokonać manipulacji drewna wielkowymiarowego w miejscu zakupu, to 

Sprzedający dopuszcza taką możliwość po wystawieniu Kwitu Wywozowego. Wywóz drewna pod 

rygorem kary powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie.  

 

§ 4 

Dodatkowe zastrzeżenia umowne. 

1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonaniem umowy w całości ze strony Kupującego będzie: 

a) zapłata za całość odebranego drewna wnoszona w formie przedpłat, przed odbiorem 

poszczególnych partii drewna, 

b) faktyczny odbiór drewna z terenu Parku, w terminie określonym umową. 

2. W przypadku zalegania z odbiorem drewna przez Kupującego, ponad termin ustalony w umowie, 

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne w wysokości 1 % wartości nieodebranego drewna 

za każdy dzień składowania drewna na terenie Parku. Kara umowna będzie naliczana do ostatniej 

faktury z umowy. 

3. Sprzedający może przedłużyć termin wywozu drewna bez naliczania wyżej ustalonych kar 

umownych w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych występujących po stronie Sprzedającego. 

 

§ 5 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego zaniedbywania zobowiązań wynikających z umowy. W szczególności, jeżeli Sprzedawca nie 

przygotuje w umówionym terminie drewna do wywozu oraz gdy Kupujący nie odbierze drewna  

w terminie, pomimo wezwania jak w § 3 pkt.3 
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§ 6 

Reklamacje jakościowe i ilościowe mogą być zgłaszane Sprzedającemu przez Kupującego zgodnie  

z „Zasadami i trybem rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny w Parku Narodowym Gór 

Stołowych”, z którymi Kupujący się zapoznał. 

 

§ 7 

Miejsce odbioru drewna jest miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z niniejszej umowy ze 

strony Sprzedającego. 

 

§ 8 

Wypowiedzenie umowy z winy drugiej strony stanowi podstawę do naliczania kary umownej przez 

stronę nie ponoszącej winy w wysokości 10% wartości umowy tj. ceny sprzedaży wylicytowanego 

drewna brutto.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną 

część umowy. 

 

§ 11 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), która znajduje się na stronie www.pngs.com.pl. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

_____________________________      _____________________________ 

SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

 

 


