UMOWA SPRZEDAŻY DZICZYZNY
Zawarta w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Koszęcinie, pomiędzy:
……………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy "KUPUJĄCYM"
a
Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin
reprezentowanym przez:
- Adam Chudzik - Nadleśniczy
zwanym w dalszej treści umowy "SPRZEDAJĄCYM ".
§1.
1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy
dostarczyć tusze zwierzyny grubej w skórze, pozyskane na terenie obwodu
niewydzierżawionego numer 71 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny
będący w zarządzie Nadleśnictwa Koszęcin, z wyjątkiem tusz wziętych
na potrzeby własne myśliwych, a KUPUJĄCY zobowiązuje się do odbioru całości
tusz zaoferowanych do sprzedaży w punkcie skupu zorganizowanym
w miejscowości ………………….
2. SPRZEDAJĄCY w przypadku braku odpowiedniej wielkości przedpłaty lub braku
miejsca w punkcie skupu wymienionym w ust. 1 zastrzega sobie prawo
odstawienia tusz do innego punktu skupu i obciążenia KUPUĄCEGO różnicą
pomiędzy ceną wyliczoną dla KUPUJĄCEGO zgodnie z §2 ust. 2, a najwyższej
ceny rynkowej oferowanej przez konkurencyjne firmy w okolicy.
3. Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany jest w obecności przedstawiciela
SPRZEDAJĄCEGO. Wyniki odbioru ilościowego i jakościowego KUPUJĄCY
potwierdza na dokumentach SPRZEDAJĄCEGO. Po sklasyfikowaniu i przyjęciu
sztuki przez skupowego reklamacje co do klasy jakości są bezpodstawne. Sztuki
podejrzane o zaparzenie, wychudzone lub podejrzane o chorobę przyjmowane są
warunkowo i podlegają ocenie przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie
KUPUJĄCEGO. Fakt warunkowego przyjęcia tuszy musi być bezwzględnie
odnotowany w dokumentacji SPRZEDAJĄCEGO w momencie przyjęcia do
skupu. Decyzja urzędowego lekarza weterynarii jest wiążąca dla stron umowy.
4. Z chwilą dokonania odbioru na KUPUJĄCEGO przechodzi niebezpieczeństwo
uszkodzenia – zepsucia dziczyzny.
§2.
1. W ramach niniejszej umowy KUPUJĄCY umożliwia przechowywanie
w swojej chłodni tusz zwierzyny przeznaczonych do sprzedaży na potrzeby
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własne myśliwym, którzy je pozyskali przez okres od pozyskania puszy do jej
sprzedaży tuszy (około 2 dni roboczych).
2. W przypadkach określonych w ust. 2 po dostarczeniu przez myśliwego tusza
powinna być zważona przez osobę prowadzącą skup na okoliczność czego
sporządzony zostanie protokół ważenia tuszy według druku dostarczonego przez
SPRZEDAJĄCEGO.
§3.
1. KUPUJĄCY będzie płacił ceny rozliczeniowe zgodnie z obowiązującym cennikiem
skupu w dniu dostawy do punktu skupu w ………………..., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. (sposób ustalania cen w trakcie trwania umowy ustalony w ramach postepowania
wyboru ofert)
3. (sposób ustalania cen w trakcie trwania umowy ustalony w ramach postepowania
wyboru ofert)
4. Ustalenie cen skupu dziczyzny w pierwszej klasie jakości w sposób, o którym
mowa w ust. 2 i 3, musi być uzgodnione dwustronnie w formie pisemnej, lub
elektronicznej przed ich wprowadzeniem. Brak odpowiedzi ze strony
KUPUJACEGO na propozycję ustalenia tych cen przedstawioną przez
SPRZEDAJĄCEGO w terminie 3 dni od jej otrzymania uznaje się za jej
akceptację.
5. Ceny netto skupu dziczyzny w poszczególnych klasach jakości obowiązujące na
dzień podpisania umowy:
 …….. zł/kg tusz sarny w pierwszej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz sarny w drugiej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz sarny przyjętych jako PN
 …….. zł/kg tusz dzika w pierwszej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz dzika w drugiej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz dzika przyjętych jako PN
 …….. zł/kg tusz jelenia w pierwszej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz jelenia w drugiej klasie jakości
 …….. zł/kg tusz jelenia przyjętych jako PN
6. Zgodnie ze złożoną ofertą cena tusz w drugiej klasie jakości stanowi
............................., a cena tusz przyjętych jako PN – …………………………….
Przy obliczaniu poszczególnych cen obowiązuje zaokrąglenie do pełnych groszy
zgodnie z zasadami matematyki.
7. SPRZEDAJĄCY wystawia faktury VAT za dostarczone tusze dziczyzny w okresie
miesiąca obrachunkowego.
8. KUPUJĄCY oświadcza, że upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawiania faktur
VAT bez swojego podpisu.
§4.
1. KUPUJĄCY dokonuje przedpłaty w kwocie:
a) 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) w okresie od 1 kwietnia 2019
roku do 31 sierpnia 2019 roku.
b) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w okresie od 1 września
2019 roku do 31 marca 2020 roku,
na poczet kupowanej dziczyzny na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO: Bank
BGŻ S.A. nr rachunku 80 2030 0045 1110 0000 0190 8110.
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2. Przedpłata zostanie rozliczona ostatnią fakturą
SPRZEDAJĄCEGO w ramach niniejszej umowy.

wystawioną

przez

§5.
Wszystkie formalności, wymagane prawem i związane z funkcjonowaniem punktu
skupu i odbiorem dziczyzny przez KUPUJĄCEGO leżą po stronie KUPUJĄCEGO.
§6.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2019 roku
do dnia 31 marca 2020 roku.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązana umowy z zachowaniem
3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie na zasadzie
porozumienia stron.
4. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku
naruszenia przez KUPUJĄCEGO któregokolwiek z jej warunków.
§7.
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
§8.
Wszelkie spory wynikłe z niewykonania względnie niewłaściwego wykonania
niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku nie
dojścia do porozumienia, spór rozstrzygany będzie przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby SPRZEDAJACEGO.
§9.
Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, którego dane kontaktowe wskazane
zostały
w komparycji niniejszej umowy.
2.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora danych
osobowych jest Bartłomiej Brol, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej bartlomiej.brol@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby Nadleśnictwa.
3.
Dane przetwarzane są w celu wykonania niniejszej umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b 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), dalej „RODO”.
4.
Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa,
podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług
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i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
5.
Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane będą przez
okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
7.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nadto wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego właściwego
organu nadzorczego, o ile zostanie ustanowiony.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia
umowy.
§10.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej strony.
KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY
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