UMOWA NR - ………………

Zawarta w dniu ……………w ……………………..pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasy Państwowe , Nadleśnictwo Krzystkowice-Biuro Polowań „ Złoty Rogacz” ul. Leśna 1, 66-010
Nowogród Bobrzański,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy Sprzedającym
a
……………………………………………………….…………………………………, zwanym w treści umowy Kupującym
§1
1. Przedmiotem kupna – sprzedaży jest usługa z zakresu łowiectwa obejmująca zorganizowanie
polowania indywidualnego, zbiorowego i pozyskane trofea myśliwskie wraz z preparacją,
pochodzące z polowania objętego w/w umową
2. Kupujący zamawia u Sprzedającego zorganizowanie następującego polowania :
Polowanie indywidualne, zbiorowe*
Teren polowań : OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice obwód nr 167,183,195*
Liczba myśliwych………………………………
Liczba osób towarzyszących
Rozpoczęcie polowania: …………………………..
Zakończenie polowania………………………………..
Liczba dni pobytu………………………………
Przewidziany odstrzał……………..
3. Polowanie indywidualne odbywać się może tylko w obecności podprowadzającego, a zbiorowe
w obecności rozprowadzającego wyznaczonego przez Nadleśnictwo.
§2
Kupujący zobowiązuje się do:
1. Dokonania zaliczki w kwocie ……………PLN na konto bankowe Nadleśnictwa Krzystkowice
PL 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001 KOD S.W.I.F.T.: /BIC EBOSPLPW do dnia wskazanego
przez Nadleśnictwo w potwierdzeniu przyjęcia polowania.
Wpływ środków pieniężnych określonych powyżej stanowi warunek realizacji umowy.
Wszelkie koszty związane z płatnościami ponosi Kupujący
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty środków pieniężnych, na konto Sprzedającego, za
wykonaną usługę w dniu zakończenia usługi, Sprzedający ma prawo naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie.
3. Zgłaszania Sprzedającemu min. na 10 dni przed planowanym polowaniem imiennej listy
myśliwych.
4. Stosowania bioasekuracji na obszarze obw. nr 195, 167 i 183 OHZ ze względu na występującą na
terenie Nadleśnictwa chorobę ASF.
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5. Niewykonywania polowania przy udziale dzieci do lat 18. Uzgadniania ze Sprzedającym udziału w
polowaniu osób towarzyszących powyżej 18 roku życia.
6. Zamawiania polowania na obowiązującym druku ( zał. nr 1)
7. Całkowitego pokrycia kosztów organizacji polowania zbiorowego z wyjątkiem kosztów dot.
preparacji trofeów, wystawienia certyfikatów oraz medali za odstrzelone samce zwierzyny
płowej.
§3
Sprzedający zobowiązuje się do :
1. Poinformowania klientów/uczestników imprezy , że polowanie będzie wykonywane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020 , poz. 1683 z późn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawnymi o ochronie przyrody
2. Wystawienie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia polowania ( zał. 2)
3. Wyliczenia wielkości zaliczki i powiadomienia o tym Kupującego na piśmie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej w terminie podanym przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia
polowania.
4. Ubezpieczenia myśliwych od odpowiedzialności cywilnej na polowaniu ( nie dotyczy myśliwych
posiadających takie ubezpieczenie)
5. Przeprowadzenia polowania zgodnie z umową i zakończenia protokołem z polowania ( zał. nr
3).Protokół z polowania podpisują osobiście uczestnicy imprezy – polowania lub kierownik grupy
ze strony Kupującego ( umocowany przedstawiciel Kupującego) oraz umocowani
przedstawiciele Sprzedającego. W protokole wyszczególnione zostaną informacje dotyczące
pozyskanych trofeów i wykonanych usług na rzecz Kupującego i jego klientów.
6. Rozliczenia usługi wg cen zawartych w cenniku ( zał. nr 4) i protokołu/ów z polowania.
7. Wystawienia w ciągu 7 dni, od dnia podpisania protokołu z polowania, faktury VAT w PLN
Kupującemu i w tym terminie dokonania rozliczenia zaliczki.
Sprzedający ma prawo do:
1.Określania miejsca zbiórki myśliwych przed polowaniem
2.Wyznaczenia miejsca i godziny podpisania protokołów z polowania
§4
1. Trofea łowieckie pochodzące z upolowanej przez Kupującego zwierzyny podlegają ocenie i
wstępnej wycenie trofeów medalowych przez komisję powołaną przez Sprzedającego w miejscu
wskazanym przez Sprzedającego.
2. Trofea z upolowanej przez Klientów zwierzyny są ich własnością za wyjątkiem trofeów
rekordowych, pozostających własnością Sprzedającego.
3. Myśliwy który odstrzelił sztukę zwierzyny o rekordowym trofeum ma prawo do odstrzału drugiej
sztuki tego samego gatunku zwierzyny na warunkach niniejszej umowy.
4. Zdobywca rekordowego trofeum może otrzymać jego kopię i dokumentację zdjęciową ,
wykonane kosztem i staraniem Sprzedającego
5. Pod pojęciem trofeum rekordowego rozumie się trofeum zwierzyny grubej, które ocenione przez
Komisję Wyceny Trofeów podczas wstępnej oceny uzyskało wg punktacji CIC , liczbę punktów
równą lub wyższą od szóstego miejsca na liście aktualnych rekordów Polski.
6. Trofea o których mowa w ust. 2 będą odpowiednio spreparowane i zabezpieczone przed
zepsuciem, staraniem i na koszt Sprzedającego.
7. Tusze upolowanej zwierzyny są własnością Sprzedającego.
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§5
1. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Kupującego lub jego klientów,
odpowiedzialność ponosi Kupujący.
2. Wartość ewentualnych szkód zostanie oceniona protokolarnie przez strony umowy ,a protokół
stanowić będzie podstawę do wypłaty odszkodowania.
3. W przypadku odmowy podpisania protokołu o którym mowa w pkt. 2 przez Kupującego
podstawą ustalenia wysokości odszkodowania będzie protokół sporządzony przez
Sprzedającego.
4. Sprzedający będzie miał prawo do potracenia odszkodowania ustalonego jak w pkt. 2 lub 3 z
wniesionej przez Kupującego przedpłaty na podstawie złożonego Kupującemu oświadczenia o
potraceniu wraz z notą księgową.
5. Kupujący nie dopuści do wykonywania polowania klientów nie przestrzegających przepisów
ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020 , poz. 1683 z późn. zm) i aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów prawnych o ochronie przyrody.
6. Sprzedający ostrzega Kupującego o warunkach atmosferycznych i innych nieprzewidzianych
okolicznościach, które mogą spowodować szkody za które nie będzie ponosić odpowiedzialności.
7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za skutki częściowego albo całkowitego niedotrzymania
warunków umowy, jeśli nastąpi to z przyczyn siły wyższej( klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne
, nie dotyczy przyczyn o których Kupujący wiedział w momencie zawierania umowy( m.in. COVID
19, ASF) i inne). Strona, która powołuje się na wpływ siły wyższej na wykonanie umowy
zobowiązana jest do wykazania tego wpływu..
8. W przypadku zmniejszenia stanów zwierzyny na skutek anomalii pogodowych , chorób zwierzyny
czy innej ważnej przyczyny Sprzedający ma prawo nie zrealizowania w całości lub części umowy
w zakresie zakontraktowanej zwierzyny do pozyskania bez ponoszenia odpowiedzialności.
§6
1. Za wszelkie korekty i anulacje dokonane nie później niż na 3 dni przed planowaną imprezą –
polowaniem indywidualnym i nie później niż na 7 dni przed imprezą – polowaniem zbiorowym
Kupujący nie zostaje obciążony żadnymi kosztami. W takim przypadku całość przedpłaty zostanie
zwrócona.
2. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub skrócenia pobytu i polowania Kupujący zobowiązany jest
do zapłaty za całość zamówionej usługi turystycznej zgodnie z umową( zamówionymi
świadczeniami) , chyba że strony uzgodnią inaczej ( nie dotyczy przypadku , kiedy zamówiony
odstrzał zostanie wykonany w krótszym czasie niż zamówiono).
3. Sprzedający ma prawo przerwać wykonywanie polowania przez Kupującego lub jego klientów w
przypadku naruszenia przez nich przepisów cytowanej ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo
łowieckie oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U.2019, poz.
1782, z poź.zm.).W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za całość zamówionej
usługi turystycznej zgodnie z umową( zamówionymi świadczeniami).
4. Jako odszkodowanie za bezprawne pozyskanie zwierzyny pobiera się ekwiwalent zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 roku Dz.U. z 2005 roku nr 116
poz. 981 w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej.
5. Za zwierzynę bezprawnie pozyskaną uważa się w szczególności:
a. Zwierzynę strzeloną niezgodnie z upoważnieniem do wykonywania polowania
indywidualnego
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b. Strzeloną niezgodnie z wykazem zwierzyny do odstrzału na polowaniu zbiorowym
c. Odstrzeloną w okresie ochronnym
6. Na polowaniu zbiorowym w odniesieniu do samców zwierzyny płowej w przypadku odstrzału
ocenionego na odstrzał nieprawidłowy obowiązuje dopłata w wysokości 100% ceny brutto za
trofeum.
§7
1. Uwagi dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego, mogą być zgłaszane przez Kupującego
lub jego klientów w trakcie lub nie później niż do zakończenia usługi
2. Podstawą wszczęcia reklamacji jest wpis Kupującego lub jego klienta w protokole z polowania
3. Koszty obsługi reklamacji za granicą ponosi Kupujący.
4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego tj. Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(Dz.U.2020 , poz. 1683 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrują wg prawa polskiego, sądy
właściwe miejscowo i rzeczowo wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej i zgodnej woli stron w formie aneksu.
§8
1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (2 w języku polskim i 2
w języku obcym)z których po dwa egzemplarze (1 w języku polskim i 1 w języku obcym)
otrzymują : Kupujący i Sprzedający.
2. Językiem urzędowym umowy jest język polski.
Sprzedający

Kupujący

*niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1.Wzór zamówienia polowania
2.Wzór potwierdzenia przyjęcia polowania
3.Wzór protokołu z polowania
4.Cennik detaliczny za odstrzał zwierzyny i organizację polowania
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