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Zał. nr 1 do regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia negocjacji ustalenia warunków sprzedaży tusz
zwierzyny łownej (sarny i dzika) w Nadleśnictwie Stuposiany w sezonie łowieckim 2017/2018

Znak spr.: …….....……

UMOWA
na sprzedaż tusz zwierzyny łownej (sarny i dzika)
zawarta w dniu ……..2017 r. w …………………. pomiędzy:
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Stuposiany z siedzibą w Stuposianach nr 4 ewidencyjny NIP: 689000-12- 77, REGON 370014538 , reprezentowanym przez:
- Pana Jana Mazura Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany,
zwanym w umowie „Sprzedawcą”
a
………………………………..ul. ………………………., KRS Nr ………………., NIP
………………, reprezentowaną przez ………………….. Pana ……………………………,
zwaną w umowie „Kupującym”.

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu tusz zwierząt łownych w skórze:
saren i dzików, pozyskanych na terenie wyłączonego z dzierżawienia obwodu
łowieckiego nr 220 pk Nadleśnictwa Stuposiany
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu, z wyjątkiem tusz
przeznaczonych na potrzeby własne Sprzedawcy, myśliwych oraz sprzedaży
bezpośredniej , tusz zwierzyny grubej w skórze, wg poniższego wyszczególnienia:
 Sarny – ok.….. szt.
 Dziki – ok.…… szt..
3. Wskazane w ust. 2 ilości tuszy zwierzyny grubej są ilościami szacunkowymi
i w przypadku braku dostarczenia przez Sprzedawcę wskazanych w ust. 2 ilości
sztuk, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
4. Tusze dziczyzny klasyfikowane będą wg normy BN-83/9241-04 z 1 kwietnia 1984
roku, zaś oględziny i badanie mięsa przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2
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1. Kupujący zobowiązuje się do uruchomienia, utrzymania i prowadzenia na własny
koszt punktu/ów skupu w okresie obowiązywania umowy na terenie Nadleśnictwa
Stuposiany, a Sprzedawca do dostarczania tam tusz. W przypadku braku
punktu/ów skupu w dniu zawarcia umowy, Kupujący zobowiązuje się do
uruchomienia punktu/ów skupu najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy pod rygorem odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego
terminu.
2. Punkt/y skupu dziczyzny będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kupujący ma obowiązek zawiadomić pisemnie lub e-mailem (adres:
stuposiany@krosno.lasy.gov.pl) Sprzedawcę o lokalizacji punktu/punktów skupu
oraz o każdorazowej zmianie miejsca lokalizacji punktu/ów skupu. Zmiana
lokalizacji punktów skupu nie może powodować wzrostu kosztów dostarczania tusz
przez Sprzedawcę.
4. Dowodami odbioru/przyjęcia tusz będą dokumenty stwierdzające przyjęcie tusz
do punktu skupu, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniach
wykonawczych do Ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 ).
5. Fakt zdania tuszy zwierzyny łownej, wystawienia dowodu przyjęcia „MP” przez
punktowego-klasyfikatora oraz potwierdzenia podpisem przez myśliwego, który
dostarczył tuszę do punktu skupu, stanowią wykonanie obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§3
1. Na podstawie protokołu nr. …… z dnia …….negocjacji cen dziczyzny w skórze
przyjęto następujące ceny dziczyzny netto :
Dzik:

Sarna:

I klasa jakości
II klasa jakości
III klasa jakości
I klasa jakości
II klasa jakości
III klasa jakości

– ……. zł/kg
– 75 % ceny I klasy jakości
– 50 % ceny I klasy jakości
– ……. zł/kg
– 75 % ceny I klasy jakości
– 50 % ceny I klasy jakości

2. Do cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Każdorazowa zmiana cen zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
4. Rozliczeń za sprzedane tusze dokonywać będzie Sprzedawca, wystawiając na
podstawie dokumentów stwierdzających przyjęcie tuszy do punktu skupu – faktury
w terminie do 7 dni od daty wydania tusz.
5. Strony ustalają termin zapłaty na 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na
rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Sprzedawcy będą przysługiwały
odsetki określone we właściwych przepisach. W zakresie odsetek za opóźnienie
w zapłacie należności zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 08.03.2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2016 r., poz. 684).
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7. Powstanie
należności
przeterminowanych
upoważnia
Sprzedawcę
do wstrzymania wydawania dziczyzny do czasu ich całkowitej spłaty.
8. Opóźnienie w zapłacie powyżej 21 dni upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia
od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
9. Na zabezpieczenie należności Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy
Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Sprzedawcy jednej
z następujących form zabezpieczenia, na które Sprzedawca wyrazi zgodę:
1) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
2) factoring pełny (na koszt Kupującego),
3) cesja praw z lokaty bankowej,
4) kaucja pieniężna,
10. Wyczerpanie zabezpieczenia wykonania umowy lub utrata ważności
zabezpieczenia powoduje, że kolejne dostawy tusz będą realizowane wyłącznie po
dokonaniu przedpłaty przez Kupującego, chyba że Kupujący odnowi lub zwiększy
zabezpieczenie.
11. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia w jednej z form określonych
w ust. 9, dostawy tusz będą realizowane wyłącznie po dokonaniu przedpłaty przez
Kupującego.
12. W razie zastosowania przedpłaty zgodnie z ust. 10 lub 11, gdy Kupujący odbierze
tusze o wartości przekraczającej wysokość dokonanej przedpłaty będzie on
zobowiązany do zapłaty kwoty niedopłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury. Zapłata kwoty niedopłaty w tym terminie nie powoduje powstania
obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
oraz rekompensaty w wysokości równowartości 40 EURO określonej w ustawie
z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. 2016 r., poz. 684).
§4
1. Reklamacje co do jakości tusz, wynikające z istnienia wad możliwych do wykrycia
w trakcie oględzin w punkcie skupu, Kupujący zgłaszać będzie nie później niż
w ciągu 24 godz. od przyjęcia tuszy do punktu skupu, dostarczając do
upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy lub sekretariatu Sprzedawcy pisemne
zgłoszenie, przy czym:
1) Kupujący ma obowiązek zabezpieczenia reklamowanej tuszy przed
zepsuciem do czasu przybycia przedstawiciela Sprzedawcy do punktu
skupu. Tusza powinna być zaopatrzona w oryginalny znak,
2) termin przybycia przedstawiciela Sprzedawcy do punktu skupu ustala się na
24 godziny od czasu zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdy przedstawiciel
Sprzedawcy nie zgłosi się w ciągu 24 godzin do punktu skupu, reklamację
uznaje się za zasadną. Z reklamacji sporządza się pisemny protokół w
2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Pozostałe reklamacje, wynikające z innych wad niż te, o których mowa w ust. 1
(np. choroby wewnętrzne), Kupujący zgłaszać będzie do siedziby Sprzedawcy
w terminie do 21 dni od daty przyjęcia do punktu skupu, załączając protokół
z oględzin (badania) tuszy przez uprawnionego lekarza weterynarii. W przypadku
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gdy Sprzedawca nie zgłosi zastrzeżenia na piśmie w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia reklamacji, reklamację uznaje się za zasadną.
§5
1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub
w części jeżeli powodem tego będzie zdarzenie lub czynnik zewnętrzny niezależny
od obu stron, dotyczący przedmiotu umowy (określonego w § 1), którego
wystąpienia nie można było przewidzieć, w szczególności: decyzje uprawnionych
władz, epidemia wśród zwierząt itp.
2. W razie wystąpienia takiego zdarzenia lub czynnika, o którym mowa w ust. 1,
strony porozumieją się niezwłocznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji
umowy.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony, obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
21.08.2017 r.
§7

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy i rozporządzenia właściwe rzeczowo w przedmiocie obrotu tuszami zwierząt
łownych.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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