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UMOWA NA DOSTAWY BRYKIETU DRZEWNEGO 

zawarta w Skwierzynie   w dniu  ………… 2021 r.,  pomiędzy: 

Spółką „Zakład Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. z siedzibą w Skwierzynie (66 – 440), przy  

ul. Mostowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012103,  

NIP: 596-10-03-108, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.834.000,00 zł wpłaconym  

w całości, Nr BDO: 000158007, zwanym dalej „Zamawiającą”,  

reprezentowaną przez:  

Panią Dorotę Sitko - Prezesa Zarządu, 

a 

……………………………………………………………………………,  

zwanym dalej „Dostawcą”,  

 

§1 

1. W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 

brykiet drzewny luzem z czystej biomasy drzewnej w ilości 800 ton, zwany w dalszej 

części umowy także „towarem”, do  kotłowni przy ul. Mostowej 1 i   

w Skwierzynie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu zarówno większej jak i mniejszej, 

maksymalnie o 25%,  ilości brykietu drzewnego niż ilości określone w ust. 1 przy 

zachowaniu ceny jednostkowej za tonę określonej w § 6.   

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać brykiet drzewny odpowiadający wymaganiom 

przewidzianym w SWZ, a w szczególności: 

1) minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qi
r - 16,5 GJ /Mg, 

2) maksymalna zawartość wilgoci  Wt
r – do 10 %, 

3) maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym – do 0,08 %, 

4) maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym   Ar – do 1,0 %, 

5) brykiet w kształcie walca o długości 5-6 cm i średnicy nie większej niż 6 cm. 

4. Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczany przez niego brykiet drzewny :  

1) nie zawiera żadnych związków chemicznych oraz wtrąceń, 

2) nie jest wytwarzany z drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami 

ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, 

oraz z drewna pochodzącego odpadów budowlanych lub rozbiórki, 

3) nie jest wytwarzany z drewna twardego, 

4) nie jest wytwarzany z pyłów i odpadów z płyty pilśniowej, wiórowej, MDF oraz HDF. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania zgodności jakościowej dostarczanego 

brykietu z normami określonymi w ust. 3 i 4 poprzez pobranie próbki brykietu, która w 

przypadku ewentualnych podejrzeń, co do jakości produktu będzie oddawana do badania 

laboratoryjnego. 

6. Koszty badania laboratoryjnego obciążają: 

a)  Dostawcę – jeżeli brykiet nie spełni parametrów określonych w ust. 3 lub 4, 

b)  Zamawiającego – jeżeli brykiet spełni parametry określone w ust. 3 i 4. 
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§2 

1.  Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie poczynając od  

01 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie w partiach nie 

przekraczających 25 ton każdorazowo w ciągu 72 godzin od telefonicznego 

powiadomienia przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający każdorazowo będzie informował telefonicznie Dostawcę  

o zapotrzebowaniu na dostawę, określając ilość dostarczanego brykietu oraz termin  

i miejsce dostawy. 

 

§3 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz oferta 

Dostawcy. 

 

§4 

Dostawca zobowiązuje się zorganizować dostawę brykietu drzewnego  i jego rozładunek 

własnym transportem i na własny koszt. Miejsce odbioru dostaw:  kotłownia Zamawiającego 

znajdująca się przy ul. Mostowej 1 w Skwierzynie. 

 

§5 

1. Dostawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego  

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 

jego wykonania, co do których nie wnosi zastrzeżeń. 

 

§6 

Strony ustalają, że zgodnie ze specyfikacją  warunków zamówienia oraz wybraną ofertą, 

przez cały okres obowiązywania umowy cena jednej tony brykietu drzewnego,  

o którym mowa w §1, wraz z kosztami transportu będzie wynosiła: ……….. zł netto (słownie 

…………… złotych  netto). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT. 

 

§7 

1. Zapłata za dostarczony brykiet drzewny, opisany w §1, realizowana będzie na podstawie 

wystawianych przez Dostawcę faktur zbiorczych miesięcznych za dostawy w danym 

miesiącu, z 30 dniowym terminem płatności od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach 

wystawionych przez Dostawcę. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonej fakturą, Dostawca będzie miał 

prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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§8 
Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
dostarczonego towaru. 

 
§9 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą 

być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Dostawcy. 

 

§10 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego lub w  przypadku istotnego  naruszenia przez stronę 

przeciwną treści  niniejszej umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Dostawcy, Dostawca 

zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 procent 

wartości niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 

10 procent wartości niezrealizowanej części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie 

Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 

procent wartości  niezrealizowanej części umowy. 

6. W przypadku istotnego naruszenia warunków umowy w zakresie dotyczącym 

ilości i terminów dostaw brykietu drzewnego w stosunku do określonych we wstępnym 

harmonogramie będącym załącznikiem do niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem formy pisemnej i jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy winno zawierać uzasadnienie. 

7. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy,  w przypadku 

zwłoki Dostawcy z dostarczeniem towaru przekraczającej trzy dni, Zamawiający 

uprawniony jest do nabycia brykietu w niedostarczonej ilości od innego podmiotu na 

koszt i ryzyko Dostawcy. Od momentu, gdy Zamawiający złoży zamówienie u podmiotu 

trzeciego, uprawniony jest do nieodebrania dostawy wykonanej przez Dostawcę ze 

zwłoką, a Dostawca nie może żądać wynagrodzenia z tego tytułu. 

§11 

1. Strony oświadczają, że wszystkie dane osobowe służą i są związane z zawarciem  

i należytą realizacją Umowy. 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, odbywać się będzie zgodnie  

z regulacjami 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej: RODO, oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 
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§12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

Oświadcza się że strony są płatnikami podatku od towarów i usług – VAT 

 

§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

DOSTAWCA           ZAMAWIAJĄCY
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Dostawca: ……………………………………………………………………………….. 

Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie 

 

 

 

HARMONOGRAM DOSTAW  

 

Miesiąc Razem 

(ton) 

Październik 2021 

 

25 

Listopad 2021 

 

100 

Grudzień 2021 

 

125 

Styczeń 2022 

 

175 

Luty 2022 

 

175 

Marzec 2022 

 

100 

Kwiecień 2022 

 

50 

Maj 2022 

 

25 

Czerwiec 2022 

 

25 

RAZEM 

 

800 

 

 

 

 

 

 
     DOSTAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 


