Załącznik nr.3 do
Zasad Submisji Drewna Cennego
na terenie RDLP w Poznaniu w 2021 roku

Zasady wpłacania i rozliczania kaucji
1. Kaucja wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Celem wniesienia kaucji konieczne jest uznanie rachunku bankowego RDLP
w Poznaniu o nr 68 1540 1056 2105 8312 9205 0011 do dnia 21.01.2021 r. do
godz. 1000.
3. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w wysokości nominalnej.
4. Przed terminem submisji kaucja może zostać zwrócona wpłacającemu na jego
pisemny wniosek, co skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do submisji.
5. Po zawarciu umowy zakupu drewna kaucja przekształca się w zabezpieczenie
należytego jej wykonania przez Kupującego i może zostać użyta na pokrycie
ewentualnych strat lub roszczeń Sprzedawcy w związku z okolicznościami
opisanymi w § 3 umowy oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji
postanowień § 3 pkt.6-7 Zasad submisji wraz z § 5 pkt.10 umowy i
postanowieniami porozumienia uzupełniającego, (jeśli dotyczy).
6. W przypadku opisanym w pkt.5, jeśli kwota kaucji jest niższa niż wartość
podatku liczonego według stawki podstawowej VAT 23% od wartości netto
zakupionego surowca drzewnego, Kupujący winien wnieść dopłatę w
wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą kaucji, o której mowa w pkt.1,
a wartością podatku liczonego według stawki podstawowej VAT 23% od
wartości netto zakupionego surowca drzewnego, w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia wyników submisji.
W przypadku braku wpłaty, o której mowa powyżej, Kupujący ma prawo do
odbioru surowca do wartości VAT objętej wpłaconą kaucją. Pozostała część
surowca może zostać odebrana po wypełnieniu w sposób prawidłowy
postanowień § 3 pkt.6-7 Zasad submisji wraz z § 5 pkt. 10 umowy i
dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 pkt.1 porozumienia
uzupełniającego.
7. Kaucja przepada w całości w przypadku zakupienia drewna i odstąpienia od
podpisania umowy oraz w wypadku braku jej realizacji w całości lub części,
chyba że suma roszczeń powstałych na wskutek niewykonania umowy jest

niższa od wysokości wpłaconej kaucji z uwzględnieniem uzupełnienia, o
którym mowa w pkt 6. Część kaucji pozostała po zaspokojeniu wszystkich
roszczeń powstałych na skutek niewykonania umowy podlega zwrotowi.
8. Kaucja jest zwracana Kupującemu w następujących przypadkach:
a) przed terminem submisji na pisemny wniosek Kupującego, co skutkuje
brakiem możliwości przystąpienia do submisji – w terminie 5 dni
roboczych od złożenia wniosku,
b) braku zakupu drewna – nie zostanie zawarta umowa – w terminie 5 dni
roboczych od zakończenia submisji,
c) nastąpi pełna realizacja umowy – w terminie 5 dni od daty odbioru drewna,
z zastrzeżeniem pkt. d.
d) dla dostaw wymienionych w § 1 ust. 1 porozumienia uzupełniającego Kupujący w sposób prawidłowy wypełni postanowienia § 3 pkt.6-7 Zasad
submisji wraz z § 5 pkt. 10 umowy – w terminie 5 dni roboczych od daty
dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 3 pkt.1 porozumienia
uzupełniającego,
e) w przypadku dostaw krajowych, kaucja może zostać zaliczona na poczet
realizacji odbioru ostatniej partii drewna kończącej umowę – na wniosek
Kupującego.
9. Zwrot kaucji następuje przelewem na rachunek bankowy Kupującego.
10. W

przypadku

zatrzymania

kaucji

w

sytuacjach

opisanych

powyżej,

Sprzedawca pisemnie poinformuje Kupującego o okolicznościach wystąpienia
takiego zdarzenia.

