
UMOWA nr ..../2023

zawarta  w  dniu  ..……………..  roku  w  Jeleniej  Górze  pomiędzy  Miejskim  Przedsiębiorstwem
Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej  Górze ul.  Wolności  
161/163 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia - Fabrycznej  IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000186967, posiadającym numer  identyfikacji  podatkowej
NIP: PL6110203641, REGON: 230415527, nr rejestrowy (BDO): 000004355, o kapitale zakładowym
5.785.500,00 zł, zwanym w dalszej części umowy  „Sprzedającym”, w imieniu którego działa:
Włodzimierz Mirosław Stasiak  –  Prezes Zarządu 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Nabywcą”

Sprzedaż drewna pochodzącego z lasów komunalnych w Jeleniej Górze Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Jeleniej  Górze  realizuje
działając  na  podstawie  umowy  wykonawczej  z  dnia  30  kwietnia  2015  r  o  świadczeniu  usług
publicznych  na  terenie  miasta  Jelenia  Góra,  zadanie  Nr.  15  utrzymanie  lasów  komunalnych,
prowadzenie  gospodarki  leśnej  i  pozyskaniu  drewna  oraz  na  podstawie  Zarządzenia  
Nr 0050.1294.2022 VIII Prezydenta Miasta Jelenia Góra, z dnia 15.03.2022 r,. w sprawie procedury
dotyczącej zasad pozyskiwania i sprzedaży drewna w lasach komunalnych miasta Jelenia Góra oraz
cenników na drewno pozyskane z lasów komunalnych, zadrzewień oraz terenów zielonych będących
własnością miasta Jelenia Góra. 

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  pozyskanie i  kupno drewna z cięć rębnych i przedrębnych z lasów  
komunalnych w Jeleniej Górze, w ilościach zawartych w zał. nr 1- Wykaz szczegółowy cięć na rok
2023. 

2. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt przeprowadza wycinkę, zrywkę i składuje drewno
sortymentami w miejscu wyznaczonym do jego składowania. Ścinkę należy przeprowadzić ręcznie
pilarkami.

3. Zmygłowane  drewno  będzie  podlegać  obmiarowi  wg  sortymentów  przez  uprawnioną  osobę  
wyznaczoną przez Sprzedającego. Po nadaniu drewnu cech legalizacji i zapłaceniu kwoty wyli-
czonej po obmiarze, wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Nabywca będzie mógł za-
brać pozyskane drewno z miejsca składowania.

4. Strony  ustalają,  że  z  uwagi  na  niemożność  ścisłego  oszacowania  ilości i jakości  drewna
wielkowymiarowego  (poszczególnych  klas,   jakości  i  grubości)  w  momencie  przygotowywania
oferty sprzedaży, wystąpić mogą rozbieżności  pomiędzy  układem  klas  jakościowo wymiarowych
oraz wartością drewna a faktyczną realizacją sprzedaży.

5. Odbiór ilościowo – jakościowy pozyskanego drewna będzie dokonywany przez osobę upoważnio-
ną i udokumentowany w wykazie odbiorczym drewna.

6. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczegól-
ności nieuporządkowania terenu wycinki, Nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu  
7 dni.  W przypadku nieuporządkowania terenu wycinki  w ciągu 7 dni,  Sprzedający na koszt  
Nabywcy  uporządkuje  teren,  a  koszty  uporządkowania  zostaną  opłacone  z  zabezpieczenia,  
o którym mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

7. Strony ustalają, że podczas wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza
się  wstrzymanie  prac  związanych  ze zrywką i  wywozem drewna. Wstrzymanie prac  dokonuje
uprawniona osoba wyznaczona przez Sprzedającego.



§ 2
Termin realizacji

Wszelkie  prace związane  z  pozyskaniem i  zakupem drewna należy  wykonać  od  dnia  podpisania
umowy do 15.03.2023 r. i od 01.10.2023 r. do 30.12.2023 r.

§ 3
Warunki płatności 

1. Po wykonaniu obmiaru każdej pozyskanej partii drewna oraz nadaniu cech legalizacji  zostanie
wystawiona faktura dla Nabywcy przez Urząd Miasta Jelenia Góra zgodnie z cenami zawartymi 
w załączonej ofercie. Oferta Nabywcy stanowi integralną część umowy.

2. Wartość  sprzedanego  drewna  stanowić  będzie  iloczyn  oferowanej  ceny  jednostkowej  i  ilości
drewna w m3.

3. Ceny  jednostkowe  brutto  oferowane  przez  Nabywcę  w  poszczególnych  sortymentów wg klas
jakości i grubości:
 Drewno wielkowymiarowe (WO)  - …IGLASTE 50%
 S2a –  20%
 S2b – 15%
 S4   -  15%

4. Sprzedający  zastrzega  o  możliwości  wystąpienia  różnic  pomiędzy  układem  klas  jakościowo-
wymiarowych wynikających z załącznika nr 1 a faktyczną realizacją sprzedaży.

5. W  przypadku  pojawienia  się  sortymentów  drzew  niewymienionych  w  ofercie,  cena  zakupu
surowca będzie zgodna z obowiązującym cennikiem sprzedaży drewna pozyskiwanego w lasach
komunalnych w Jeleniej Górze.

6. Termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania faktury przez Nabywcę.
7. Po wpłynięciu środków na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra Bank Millenium S.A. nr: 10 1160

2202 0000 0004 8158 4187,  Nabywca będzie mógł zabrać pozyskane drewno z miejsca jego
składowania.

8. Za  nieterminowe  uiszczanie  należności  zostaną  naliczone  odsetki  ustawowe  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

9. Sprzedający dopuszcza również możliwość jednorazowej zapłaty po pozyskaniu całości drewna 
i po dokonaniu czynności, o których mowa w § 3 pkt 1.

§ 4
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie  
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Sprzedający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  14  dni  od  dnia  wykonania  wszelkich  prac  
i uporządkowania terenu oraz uznania ich przez Sprzedającego za należycie wykonane.

§ 5
 Obowiązki Nabywcy

1. Nabywca zobowiązany jest do:
a) wywozu drewna pochodzącego z wycinki własnym transportem z miejsca składowania;
b) uprzątnięcia gałęzi i odpadów poprzez spalenie, zezrębkowania lub ułożenia w stosy, zgodnie

z  poleceniem  Sprzedającego  oraz  pozostawienia  dróg  dojazdowych  w  stanie
niepogorszonym;

c) przeprowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie
zachowania zasad BHP oraz zabezpieczenia oraz oznakowania terenu.

2. Nabywca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz ich ewentualne
skutki i szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

3. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
4. Nabywca zobowiązany  jest  zapewnić  we własnym zakresie  narzędzia  i  specjalistyczny  sprzęt

niezbędny do realizacji umowy.
5. Zastrzega się, że wywóz drewna z lasu drogami leśny może być realizowany jedynie pojazdami,

których całkowity nacisk z ładunkiem na oś pojazdu nie przekroczy 10 ton. 

§ 6
Osoby odpowiedzialne

1. Ze strony Nabywcy za realizację zadania odpowiedzialny jest ……......………………………………
nr tel.: ………………………………………

2. Ze strony Sprzedającego do kontaktu z Nabywcą upoważniony jest  Marcin Gerus – Leśniczy
Lasów Komunalnych, nr tel.: 530357309.



3. Sprzedającemu  przysługuje  prawo  bieżącego  potwierdzania  jakości  wykonywanych  prac
związanych z pozyskaniem drewna.

4. W przypadku  potwierdzenia  uchybień,  Sprzedający  winien  niezwłocznie  zgłosić  je  Nabywcy,  
a  w  konsekwencji  razem  z  przedstawicielem  Nabywcy  sporządzić  protokół  na  przedmiotową
okoliczność.

5. W przypadku braku przybycia na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela Nabywcy, Sprzedający
sporządzi  jednoosobowo protokół  odnotowując  w nim także fakt  nie przybycia przedstawiciela
Nabywcy.

6. Protokoły wymienione w § 6 ust. 4 i 5 stanowić będą podstawę dla Sprzedającego do roszczeń 
z tytułu niewłaściwego prowadzenia prac przez Nabywcę.

7. Nabywca zobowiązany jest  od chwili  przyjęcia zgłoszenia od Sprzedającego podjąć działanie  
w przeciągu 24 godzin i usunąć wszelkie wady i usterki zakwestionowanych prac.

8. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (technologia prac, BHP) uprawniona osoba
reprezentująca Sprzedającego ma prawo do natychmiastowego przerwania prac.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  wzajemnie  powiadamiać  na  piśmie  o  zaistniałych  przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas realizacji prac.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  będą  miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  pod  rygorem  nieważności
dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

5. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w związku  
z realizacją niniejszej umowy.

6. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami,  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

NABYWCA                                                             SPRZEDAJĄCY


