GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
REJON W JAROSŁAWIU Z/S W śURAWICY
37-710 śURAWICA, UL. PRZEMYSKA 3

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
NA SPRZEDAś DREWNA POZYSKANEGO
Z WYCINKI DRZEW PRZYDROśNYCH

ZGROMADZONEGO :
1. Na obwodzie drogowym w śurawicy (siedziba Rejonu w śurawicy –
ul. Przemyska 3, 374-710 śurawica)
2. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Łańcut
3. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Michałówka
4. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Tuczempy

W ZAKRESIE:
– DREWNO POCHODZĄCE Z WYCINKI DRZEW
PRZY DROGACH KRAJOWYCH NR 4 i 77 – 122,18 m3

Dokumentacja przetargowa zawiera:
1. Instrukcję dla oferentów
2. Formularz oferty na zakup drewna
3. Projekt umowy kupna – sprzedaŜy
ZATWIERDZAM:

śurawica dnia 21 lipca 2009 r.

..............................................
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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
dotycząca pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaŜ drewna
z wycinki drzew przydroŜnych.
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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
do pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaŜ drewna pozyskanego
z wycinki drzew przydroŜnych zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w śurawicy (siedziba
Rejonu w Jarosławiu – ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica) i przy drodze krajowej nr 4
w m. Łańcut, Michałówka i Tuczempy.
SPRZEDAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu
z/s śurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica
Jednostka prowadząca postępowanie:
Rejon w Jarosławiu z/s śurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica
tel. (0-16) 671 33 34, fax: (0-16) 671 33 34

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem :
GDDKiA O/Rz RJ-7/0301-672009.

III. TRYB POSTĘPOWANIA.
Postępowanie dotyczące sprzedaŜy drewna pozyskanego z wycinki drzew przydroŜnych
zgromadzonego :
1. Na obwodzie drogowym w śurawicy (siedziba Rejonu w śurawicy –
ul. Przemyska 3, 374-710 śurawica);
2. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Łańcut;
3. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Michałówka ;
4. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Tuczempy ;
(drewno pochodzące z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4 – 21,50 m3 i nr 77 – 120,50 m3)
prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom budŜetowym, zakładom budŜetowym i gospodarstwom pomocniczym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1967).
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IV. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAśY
Przedmiotem sprzedaŜy jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i uŜytkowe
pochodzące z wycinki drzew przydroŜnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w śurawicy
(siedziba Rejonu w Jarosławiu) w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 77, oszacowane przez uprawnionego brakarza
i ocenione na masę ok. 120,50 m3 (w tym uŜytkowe – 115,48 m3; opałowe – 5,02 m3)
Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części uŜytkowy – WD są to
róŜno-wymiarowe kłody (topola, lipa oraz jawor) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA:
WD 114,54;
LIPA:
WD
0,94;
DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 5,02;

oraz zgromadzone :
- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łańcut w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza
i ocenione na masę ok. 12,37 m3 (w tym uŜytkowe – 7,61 m3; opałowe – 4,76 m3) Przedmiotowe
drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części uŜytkowy WD - są to róŜnowymiarowe kłody (topola, lipa,) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA:

WD 7,61;

DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 4,76

- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Michałówka w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza
i ocenione na masę ok. 5,09 m3 (w tym uŜytkowe – 5,09 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi
surowiec uŜytkowy WD - są to róŜno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA:

WD 5,09

- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Tuczempy w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza
i ocenione na masę ok. 4,04 m3 (w tym uŜytkowe – 4,04 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi
surowiec uŜytkowy WD - są to róŜno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w m3:
TOPOLA:

WD 6,22

Drewno znajdujące się na ww. składowiskach które moŜna obejrzeć po uprzednim
powiadomieniu tel. Z-cy Kierownika Rejonu w Jarosławiu P. inŜ. Józefa Walczaka. nr telefonu:
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(0-16) 671 33 34.
(od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia otwarcia ofert).

V. KRYTERIA OCENY
Kryterium oceny ofert stanowi:
a) OFEROWANA CENA
Cena ofertowa nie moŜe być niŜsza niŜ wywoławcza. Oferty z ceną niŜszą niŜ wywoławcza
zostaną odrzucone.

VI. WYMAGANIA DO OFERTY
1. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (zarówno osoby fizyczne jak
i firmy).
2. Oferta składana przez oferenta powinna być sporządzona wyłącznie na Formularzu oferty,
na załączniku 1 do Instrukcji dla oferentów.
3. W przypadku gdy Oferentem jest firma, do oferty naleŜy dołączyć aktualny wypis
z sądowego rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed dniem
składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 oferent przedstawi w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta.
5. W przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna do oferty naleŜy dołączyć kserokopię
dowodu osobistego.
6. Oferent moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert skutkować będzie
odrzuceniem wszystkich ofert złoŜonych przez Oferenta.
7. Oferta powinna obejmować całość zadania w pełnym zakresie.
8. Do oferty oferent winien dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
9. Formularz oferty winien być wypełniony bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian
przez oferenta.
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10. Dokumenty winny być napisane czytelnie w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
11. Wszystkie informacje finansowe naleŜy podać w polskich złotych.
12. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/y upowaŜnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku podpisania oferty przez
osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w
obrocie prawnym – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).
13. Komisja odrzuca ofertę, jeŜeli:
•

została złoŜona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
osobę, nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do
występowania w obrocie prawnym

•

osoba fizyczna/firma nie wniosła wadium

•

nie zawiera danych, o których mowa w § 25 ust. 1 ustawy, lub dane te są
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złoŜenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę

•

uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej

14. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu

z/s śurawicy,

ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica , oraz posiadać oznaczenie : „OFERTA NA ZAKUP
DREWNA” Nie otwierać do dnia 29.07.2009 r. do godz. 1310”
15. Oferty naleŜy składać w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu
z/s śurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica, pokój nr 6 nie później niŜ do dnia
29.07.2009 r. godz. 1300
16. Wszystkie oferty otrzymane przez Sprzedającego po wyŜej podanym terminie zostaną
zwrócone Oferentowi nie otwarte.
17. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe złoŜy przed upływem terminu składania ofert pisemnie powiadomienie o
wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty, uzupełniając oznaczenia kopert słowami
ZMIANA lub WYCOFANIE.
18. Oferent będzie związany złoŜoną ofertą przez okres przez okres 7 dni od daty terminu
składania ofert.
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium
w wysokości: 600,00 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20,
35-959 Rzeszów – KREDYT BANK S.A. o/Rzeszów Filia nr 3
nr 15 1500 1100 1216 5000 9958 0000
2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyŜszym wymogom,
zostanie odrzucona.
3. Zwrot wadium następuje niezwłocznie jeŜeli:
•

uniewaŜniono przetarg,

2. Zwrot wadium następuje w ciągu 5 dni roboczych jeŜeli:
•

zawarto umowę kupna-sprzedaŜy z oferentem, który wygrał przetarg,

•

na pisemny wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu do
składania ofert.

3. Wpłacone wadium zwracane jest w całości przelewem na konto z którego zostało
wpłacone lub w postaci przekazu pocztowego pomniejszonego o opłatę za wykonanie
ww. przekazu.
4. Oferent traci wadium na rzecz Sprzedającego jeŜeli:


Wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy



Oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,



Po podpisaniu umowy nie dokona zapłaty ceny nabycia na warunkach
określonych w umowie.

5. Wadium złoŜone przez Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
(nabywcy) zostanie zaliczone na poczet ceny.

VIII. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
1. Otwarcie kopert z ofertami i zmianami nastąpi w obecności Oferentów, którzy zechcą
przybyć w dniu 29.07.2009 r. o godzinie 1310 do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s śurawicy, ul. Przemyska 3,
37-710 śurawica (pok. 6)
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2. Podczas otwarcia kopert z ofertami Sprzedający ogłosi nazwę Oferentów, ceny ofert.
Cena wywoławcza drewna opałowego wynosi 548,41 zł brutto natomiast cena drewna
uŜytkowego wynosi: 21 075,98 zł brutto. Podane ceny zawierają podatek VAT kolejno
w wysokości 7%. i 22 %
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający będzie kierował się następującymi
kryteriami: CENA.
•

Sprzedający wybiera oferenta, który zaoferował najwyŜszą cenę łączną.

4. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
5. W razie ustalenia, Ŝe kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Sprzedający
kontynuował będzie przetarg w formie licytacji z

oferentami, powiadamiając ich o

terminie i miejscu tej licytacji.
6. Wyniki oceny ofert na nabycie drewna wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w
GDDKiA O/Rzeszów Rejon w Jarosławiu z/s w śurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710
śurawica. Informacje o wynikach przetargu moŜna będzie równieŜ uzyskać osobiście lub
telefonicznie u pracownika określonego w ogłoszeniu o przetargu.
7. Imienne zawiadomienia o wynikach przetargu nie będą wysyłane.
8. Umowę sprzedaŜy w trybie przetargu uwaŜa się za zawartą z chwilą otrzymania przez
oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni.
10. Osoba upowaŜniona do kontaktu z Oferentami: Z-ca Kierownika Rejonu w Jarosławiu
inŜ. Józef Walczak, telefon kontaktowy – (0-16) 671 33 34.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Odbiór drewna nabytego wyniku przetargu nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy oraz dokonania wpłaty ceny nabycia.
2. Transport drewna i jego załadunek odbywał się będzie na koszt Kupującego.
3. Transport realizowany będzie przez przewoźników działających w imieniu i na rzecz
Kupującego. Przed odbiorem pierwszej partii surowca, Kupujący zobowiązany jest do
dostarczenia Rejonowi upowaŜnienia do odbioru drewna oraz zaopatrzenie przewoźników
w kopie tych upowaŜnień.
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4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon
w Jarosławiu z/s śurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica zastrzega sobie prawo
do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Sporządził : inŜ. Józef Walczak
Zatwierdzam

……………………………
śurawica 21 ipca 2009 r.
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Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów

.................................................
(Pieczęć adresowa oferenta lub
Imię i nazwisko, adres zamieszkania)

OFERTA

Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
Rejon w Jarosławiu
z/s w śurawicy
Ul. Przemyska 3,
37-710 śurawica;
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu zamieszczonego prasie,
stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach : Rejonu w śurawicy, Bazach
Materiałowych w Koniaczowie i Przeworsku o pisemnym przetargu nieograniczonym na :
SprzedaŜ drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych
składowanego :

1. Na obwodzie drogowym w śurawicy
(siedziba Rejonu w śurawicy – ul. Przemyska 3, 374-710 śurawica)
2. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Łańcut ;
3. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Michałówka ;
4. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Tuczempy ;
Cena wywoławcza : 21 075,98 zł brutto, w tym :
Drewno liściaste grubizna uŜytkowa 134,40 m3
Drewno liściaste grubizna opałowa

9,78 m3
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MY NIśEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma)
1. SKŁADAM/Y
OFERTĘ
………………………….zł

kupna

w/w

drewna

za

cenę

brutto

:………………….

słownie …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… zł
Oświadczenia :
1. Oświadczam/y , ze zapoznałem/liśmy się z projektem umowy sprzedaŜy i nie
wnosimy uwag co do jej formy i treści – akceptujemy umowę
2. Oświadczam/y , Ŝe przed sporządzeniem oferty dokonałem/liśmy oględzin przedmiotu
sprzedaŜy oraz miałem/liśmy moŜliwość wglądu do oceny technicznej sporządzonej
przez rzeczoznawcę .
3. Oświadczam/y , Ŝe posiadam/y wystarczające zabezpieczenie finansowe
pozwalające na zapłatę za zakupiony przedmiot w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury VAT .
4. Oświadczam/y , Ŝe w terminie określonym w umowie jestem/śmy na własny
koszt i własnym staraniem dokonać odbioru drewna

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :

1. Zaakceptowany projekt umowy sprzedaŜy
2. Oświadczenie nabywcy (podatnika VAT

…………………………………dnia ……………….. r.

……………………………………………….
/ pieczęć i czytelny podpis kupującego /

11

...........................................................
(Pieczęć adresowa oferenta lub
Imię i nazwisko, adres zamieszkania)

FORMULARZ CENOWY
SPRZEDAś DREWNA POZYSKANEGO
Z WYCINKI DRZEW PRZYDROśNYCH

L.p

Nazwa, gatunek drewna

Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

1

3

4

5

6

7

ZGROMADZONEGO :
Na obwodzie drogowym w śurawicy(siedziba Rejonu w śurawicy
ul. Przemyska 3, 37-710 śurawica)
1.

Topola WD

m3

114,54

2.

Lipa WD

m3

0,94

3.

Topola S4

m3

4,47

4.

Jawor S4

m3

0,55

RAZEM NETTO
PODATEK vat 7% DO POZ. 3,4
PODATEK vat 22% DO POZ. 1,2
RAZEM BRUTTO

ZGROMADZONEGO :
przy drodze krajowej nr 4 w m. Łańcut)
1.

Topola WD.

m3

7,61

2.

Lipa S4

m3

4,76
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RAZEM NETTO
PODATEK vat 7% DO POZ. 2
PODATEK vat 22% DO POZ. 1
RAZEM BRUTTO

ZGROMADZONEGO :
przy drodze krajowej nr 4 w m. Michałówka
1.

m3

Topola WD

5,09

RAZEM NETTO
PODATEK vat 22%
RAZEM BRUTTO

ZGROMADZONEGO :
przy drodze krajowej nr 4 w m. Tuczempy
1.

Topola WD

m3

6,22

RAZEM NETTO
PODATEK vat 22%
RAZEM BRUTTO
OGÓŁEM BRUTTO

Słownie złotych …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….(brutto)

………………………….., dnia ………………….. 2009 r.

………………………………......
/ pieczęć i czytelny podpis kupującego /
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Załącznik Nr 2 do oferty

……………………………………………….
/ pieczątka firmowa składającego oświadczenie /

OŚWIADCZENIE

NABYWCY

/ sporządzają tylko podatnicy VAT /

W związku z § 35 pkt..8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22
marca 2002 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym ?Dz.U.Nr.27,poz.268/ oświadczamy , Ŝe jako podatnicy
podatku VAT

/NIP ………………………….. lub nr.tymcz. REGON ………………………………….
PESEL …………………………………………. Jesteśmy uprawnieni do otrzymywania FAKTUR VAT, a
w tym samym upowaŜniamy zleceniodawcę do otrzymywania FAKTUR VAT bez Ŝądania
na ich podpisu zleceniodawcy- zamawiającego

……………………………..............................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta wraz z pieczęcią)
lub czytelny podpis Oferenta)
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Istotne dla stron postanowienia umowy
UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR ....................

Zawarta w dniu ……………… 2009 r. w śurawicy pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejonem w Jarosławiu z/s w śurawicy zwanym dalej „Sprzedającym”,
reprezentowanym przez:
1. inŜ. Jerzego Lechwackiego - Kierownika Rejonu
2. inŜ. Józefa Walczaka

- Z-cę Kierownika Rejonu

działających na podstawie pełnomocnictwa.
a ………………………………………………………………………………………………………
……………………………. ……………………, zwanym dalej „Kupującym”
w imieniu i na rzecz którego działa:
P. …………………………….. - …………………………………
Strony uzgodniły co następuje:
§ 1.

Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje drewno pochodzące z wycinki drzew przydroŜnych
zgromadzone :
1. Na obwodzie drogowym w śurawicy (siedziba Rejonu w śurawicy –
ul. Przemyska 3, 374-710 śurawica) – 120,50 m3;
w tym drewno opałowe – 5,02 m3;
2. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Łańcut – 12,37 m3;
w tym drewno opałowe – 4,76 m3;
3. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Michałówka - 5,09 m3;
4. Przy drodze krajowej nr 4 w m. Tuczempy – 6,22 m3;
zgodnie z Dokumentacją przetargową.
1.

Cena nabycia wynosi:
drewno opałowe

.......................... netto

+ VAT 7%

........................

+ VAT22%

........................

tj. brutto ............................
drewno uŜytkowe

..........................netto
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tj. brutto ............................
RAZEM ……………………… brutto. zgodnie z Ofertą. Wartość ustalona w wyniku przetargu
z dnia ……………………. 2009 r.
2.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty
zawarcia umowy.

3.

Odbiór drewna nastąpi w ciągu 5 dni od daty zapłaty. Dopuszcza się odbiór drewna partiami.

4.

W przypadku nie odebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie
odpowiada za zakupione drewno, a Kupujący nie moŜe zgłaszać roszczeń do całkowitej lub
częściowej utraty zakupionego drewna.

5.

Ceny drewna będące przedmiotem niniejszej umowy dotyczą zakupu drewna bez wyboru.
§ 2.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta
b) Formularz cenowy
c)

Instrukcja dla oferentów
§ 3.

1.

Zapłaty naleŜy dokonać na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego na jego
rachunek w Kredyt Bank S.A. Oddział w Rzeszowie nr 50 1500 1575 1215 70015749 0000.

2.

Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku sprzedającego (data wpływu
naleŜności na rachunek sprzedającego).
§ 4.

1.

Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie na koszt Kupującego.

2.

Transport realizowany będzie przez przewoźników działających w imieniu i na rzecz
Kupującego.

3.

Przed

odbiorem

pierwszej

partii

surowca,

Kupujący

zobowiązuje

się

dostarczyć

do

Sprzedającego upowaŜnienia do odbioru drewna oraz zaopatrzyć przewoźników w kopie tych
upowaŜnień.
§ 5.
Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przecięciu drewna.

§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7.
Wszystkie spory mogące wyniknąć prze realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
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§ 8.

Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
Kupujący i Sprzedający po 1 egzemplarzu.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:
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