
załącznik do regulaminu sprzedaży drewna z dnia 10.06.2022 r. 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY Nr …/20…/wzór 

 
zawarta w dniu …….. roku w Krzywem, pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krzywem 82, 

16-402 Suwałki, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działa: 

1.  Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego – ……….. 

a ……………………………………………………,  

REGON: ………………….  NIP: ………………………… 

zwanym dalej KUPUJĄCYM, w imieniu i na rzecz którego działają: 

1. …………………………………… 

 

 Strony uzgodniły co następuje: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż sortymentów drzewnych przez SPRZEDAJĄCEGO i ich zakup 

przez KUPUJĄCEGO według niżej wymienionej specyfikacji oraz ilości i cen: 

 

lp. sortyment,  ustalono cenę (bez VAT) w/g klas grubości/ 

wymagania jakościowe* 

ustalono ilość termin  

 gatunek, 

klasa, długość 

do 24cm 

(zł/m3) 

25-34cm 

(zł/m3) 

35cm i wyżej 

(zł/m3) 

cenę jedn. m3  odbioru 

1      …….. Sukcesywnie do 

……………. 
      

2. WARUNKI TECHNICZNE, JAKOŚĆ I POMIAR WEDŁUG: Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz  

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

aktualizacji Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w 

sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe poprzez wprowadzenie erraty do treści jego załączników (znak: 

ZM.800.12.2020) 

3. SPRZEDAJĄCY nie zapewnia systematyczności dostaw surowca drzewnego. 

4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo nierealizowania umów w przyjętym zakresie w przypadku: 

1) wystąpienia sytuacji klęskowej, która zmusiłaby WPN do przerwania prac planowych i 

przystąpienia do prac związanych z porządkowaniem stanu sanitarnego lasu,  

2) mniejszego niż planowano rozmiaru pozyskania drewna, 

3) wystąpienia sytuacji, w której pozyskanie drewna nie będzie leżało w interesie publicznym. 

5. KUPUJĄCEMU nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie z tytułu niezrealizowania przez 

SPRZEDAJĄCEGO umowy z powodów wymienionych w §1, pkt. 4 umowy. 

 

§2  

1.  Uzgodnione w §1 ceny są cenami netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 

sprzedaży. 

2.  Ceny są cenami umownymi loco-las po dokonanej przez SPRZEDAJĄCEGO zrywce (w przypadku spedycji 

wagonowej – loco wagon) i wynikają z oferty złożonej przez Kupującego w przetargu nieograniczonym na 

sprzedaż drewna.  

§3 

1. Każdorazowo, po przygotowaniu drewna objętego niniejszą umową, w ilości co najmniej jednego pełnego 

transportu, SPRZEDAJACY zgłosi ten fakt KUPUJĄCEMU telefonicznie, a KUPUJĄCY dokona odbioru 

surowców określonych umową na własny koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia surowca do wywozu 

przez SPRZEDAJĄCEGO. 

2. W przypadku nieodebrania surowca w wyznaczonym w §1, pkt.1 terminie lub w przypadku pisemnej 

rezygnacji KUPUJĄCEGO z odbioru zgłoszonej przez SPRZEDAJĄCEGO partii drewna, Kupującemu 

zostanie naliczona opłata manipulacyjna związana z przygotowaniem surowca do sprzedaży w wysokości 5% 

wartości drewna zgłoszonego do odbioru. 

§4 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_nr_51_z_30_wrzesnia_2019_r._w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_54_z_dnia_29_wrzesnia_2020_r._-_errata_do_warunkow_techniczn....pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_54_z_dnia_29_wrzesnia_2020_r._-_errata_do_warunkow_techniczn....pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_54_z_dnia_29_wrzesnia_2020_r._-_errata_do_warunkow_techniczn....pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_54_z_dnia_29_wrzesnia_2020_r._-_errata_do_warunkow_techniczn....pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/zarzadzenie_54_z_dnia_29_wrzesnia_2020_r._-_errata_do_warunkow_techniczn....pdf


1.  Strony przyjmują następujące formy płatności: przelewem na konto Wigierskiego Parku Narodowego.  

Nr rachunku bankowego: BGK O/BIAŁYSTOK Nr: 82113010590017339768200001 

2.  Strony ustalają, że zapłata za zakupiony i faktycznie odebrany surowiec nastąpi w terminie: 14 dni od daty 

wystawienia faktury / przedpłata*   

3.  Uznaje się, że zapłata za zakupione drewno została dokonana z chwilą zaksięgowania środków 

KUPUJĄCEGO na koncie SPRZEDAJĄCEGO. 

4.  Ponadto, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności za zakupione drewno, SPRZEDAJĄCEMU 

przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy KUPUJĄCEGO.  

 

§5 

1. Termin reklamacji jakościowej lub ilościowej ustala się na 7 dni od daty wydania surowca. Obowiązuje 

pisemna forma składania reklamacji. 

2. Kontrola reklamowanego surowca odbędzie się w miejscu wskazanym przez KUPUJĄCEGO. 

3. Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w oparciu o normy jakościowo - wymiarowe określone w normach 

dotyczących poszczególnych sortymentów. 

4. Reklamowane drewno musi posiadać cechy umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację jako surowiec 

sprzedawany przez Wigierski Park Narodowy (cechówka, nr drewna). 

§6 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ……... do dnia ……………….. 

§7 

Zmiana treści umowy, w tym cen,  w czasie jej trwania wymaga formy pisemnej - aneksu i jest dopuszczalna w 

następujących przypadkach: 

1. Zmiany cen drewna objętych umową - wyłącznie za zgodą obu stron. 

§8 

1. Strony ustalają, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zakresu rzeczowego 

umowy w przypadku gdyby nie dysponował wystarczająca ilością drewna określoną w umowie, 

spowodowaną czynnikami od niego niezależnymi, takimi jak: zmniejszony rozmiar pozyskania drewna 

w stosunku do zaplanowanego lub działanie czynników abiotycznych i biotycznych powodujących 

konieczność odstąpienia od zabiegów planowych i przystąpienia do porządkowania stanu sanitarnego 

lasu lub wymanipulowania innych od planowanych na pniu w trakcie sporządzania szacunków 

brakarskich sortymentów drzewnych. 

2. Kupującemu z tytułu niewykonania zakresu rzeczowego umowy nie przysługują świadczenia 

odszkodowawcze. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§10 

Niniejsza umowa obowiązuje obie strony i sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

§11 

KUPUJĄCY upoważnia Wigierski Park Narodowy do wystawiania faktur za zakupiony surowiec bez jego 

podpisu. 

 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                      KUPUJĄCY  


