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UMOWA NA DOSTAWY BRYKIETU DRZEWNEGO 

zawarta w Skwierzynie   w dniu  ………………….. 2022 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” lub „brykietem”, do  kotłowni przy ul. Mostowej 1  

i ul. Garnizonowej 1  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 § 4 ust. 1 Umowy.   

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. 
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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. 

7. Dostawca zobowiązuje się do organizacji i zapewnienia na własny koszt dostaw brykietu 

do Zamawiającego transportem samochodowym samowyładowczym w okresie od 

01.10.2022 r.  do 30.06.2023 r. zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Umowy oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§2 

1.  Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy brykietu zgodnie z harmonogramem 

dostaw w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego,   

w partiach nie przekraczających każdorazowo 25 ton. 

2. Zamawiający składa zamówienie na dostawę poprzez przesłanie go do Dostawcy 

faxem lub pocztą elektroniczną, na numer lub adres e-mail Dostawcy wskazane w § 9 

ust. 4 pkt 2 lit. a) i b) Umowy. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W zamówieniu Zamawiający wskazuje miejsce 

dostawy. 

3. Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek, transport i rozładunek brykietu oraz 

wystawia niezbędne i wymagane prawem dokumenty przewozowe. 

4. Zamawiający może przeprowadzić ważenie kontrolne poszczególnych dostaw 

brykietu. 

5. Prawo własności i ryzyko straty lub szkody przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego 

w momencie przybycia transportu na miejsce dostawy wskazane w zamówieniu. 

6. Odbiór każdej partii brykietu drzewnego zostanie potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego, który może odmówić potwierdzenia odbioru partii w przypadku, gdy 

nie odpowiada ona warunkom zamówienia i/lub parametrom przewidzianym  

w Umowie. Dostawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia nieprzyjętego towaru 

na własny koszt. 

7. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia się przez Dostawcę z dostawą 

zamówionej partii brykietu drzewnego powyżej 5 (pięć) dni lub wstrzymania dostaw, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie 

natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia i bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. W takim przypadku Dostawcy nie będą przysługiwać względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu wypowiedzenia poza wynagrodzeniem za 

prawidłowo wykonaną część Umowy.    

 

§3 

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. 

 

§4 

1. Strony zgodnie ze  złożoną i  wybraną ofertą Dostawcy, ustalają cenę netto jednej (1) 
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tony brykietu drzewnego  wraz z kosztami dostawy na  kwotę ………. zł netto 

(słownie …………………..), do której zostanie doliczony podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 7 poniżej, w okresie trwania Umowy cena 1 (jednej) tony 

brykietu drzewnego, o której mowa w ust. 1, nie podlega zmianie. 

3. Łączna wartość umowy wynosi ………. zł (słownie: ……………………). 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania Umowy jednostkowa cena 1 

(jednej) tony brykietu drzewnego, o której mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie 

w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc 

ogłaszanych przez Prezesa GUS. Wzrost wskaźnika, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie większy niż 2% w stosunku do miesiąca poprzedzającego zmianę nie 

będzie stanowił podstawy do żądania zmiany jednostkowej ceny tony brykietu 

drzewnego.  

5. Przez zmianę ceny jednostkowej należy rozumieć zarówno jej wzrost, jak i jej 

obniżenie względem ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

6. W całym okresie trwania Umowy jednostkowa cena 1 (jednej) tony brykietu 

drzewnego może ulec zmianie nie więcej niż o 10% procent w stosunku do ceny 

ustalonej w ust. 1 powyżej. 

7. Zmiana jednostkowej ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić nie 

wcześniej niż po 60 dniach obowiązywania Umowy, na pisemne żądanie Strony 

wnoszącej o zmianę, zawierające uzasadnienie i wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§5 

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. 

4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Płatności na rzecz Dostawcy zrealizowane będą na wskazany w fakturze VAT rachunek 

bankowy pod warunkiem, że ten umieszczony jest w wykazie  tzw. „białej listy 

podatników” na stronie Ministerstwa Finansów. W przeciwnym razie termin płatności 

ulega wydłużeniu do czasu wyjaśnienia rachunku bankowego i nie będzie stanowiło 

podstawy dla naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie.  

 

§6 

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

dostarczonego towaru. 

2. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli i badań jakościowych 

dostarczonego brykietu drzewnego, które będą odbywać się zgodnie z Polskimi 

Normami. 
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3. W przypadku gdy parametry jakościowe dostarczonego przez Dostawcę brykietu 

drzewnego nie będą spełniały parametrów granicznych wskazanych w Umowie,  

Zamawiający może według własnego wyboru: żądać odbioru wadliwego towaru przez 

Dostawcę na jego koszt i zwrotu zapłaconej ceny, albo obniżenia ceny za dostarczony 

wadliwy towar do ceny wynikającej z faktycznych parametrów lub żądać dostarczenia 

brykietu drzewnego w klasie rekompensującej poniesioną stratę. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia żądania odbioru 

wadliwego towaru, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej za niego ceny  

w terminie 7 dni. 

 

§7 

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

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

której dokonano wyboru Dostawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę jej postanowień, 

a w szczególności:  

1) dostarczania towaru nie spełniającego parametrów granicznych wskazanych  

w § 1, 

2) opóźniania lub realizowania dostawach w sposób zagrażający prawidłowemu 

funkcjonowaniu Zamawiającemu. 

3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i naliczenia 

kar umownych,  w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z dostawą towaru 

przekraczającego pięć (5) dni kalendarzowych, Zamawiający uprawniony jest do 

nabycia brykietu drzewnego w niedostarczonej ilości od innego podmiotu na koszt  

i ryzyko Sprzedającego. Od chwili, 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. 

 

§8 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 15% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 – za 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy, 

b) w wysokości 15% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 – za 

odstąpienie przez Dostawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

c) w wysokości 5% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 – za 

niedostarczenie przez Dostawcę zamówionego towaru, 

d) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) – w przypadku dostarczenia 

przez Dostawcę towaru nie spełniającego parametrów granicznych wskazanych  

w §1 ust. 3 i 4 Umowy, lub nie przedstawienia świadectwa jakości, 

e) w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia  

w dostawie zamówionego towaru. 
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2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kary umownej Zamawiający wystawi 

notę obciążeniową i wezwie Dostawcę do jej zapłaty, który zobowiązany będzie do 

zapłaty należność wynikającą z noty obciążeniowej w terminie siedmiu (7) dni od dnia 

jej otrzymania. 

3. Dostawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z przysługujących 

mu należności wynikających z Umowy. 

4. Niezależnie od ustalonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§9 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

(NIP):596-10-03-108 

2. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia Faktur VAT bez jego podpisu. 

3. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

(NIP): ………………………….. 

4. Na potrzeby niniejszej umowy Strony wskazują swoje adresy poczty elektronicznej  

i numery faxu: 

1) Zamawiający: 

    a) adres e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl 

    b) nr faxu: 95-71 70 504 

2) Dostawca:  

    a) adres e-mail: ……………………… 

    b) nr faxu: …………………………… 

 

§10 

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. 

 

§11 

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. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

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

Dostawcy. 

mailto:zec.skwierzyna@wp.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 

str. 6 
 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

DOSTAWCA           ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do Umowy na dostawy brykietu drzewnego z dnia ……… 2022 r. 

 

 

Dostawca: ………………………………………………………………………………………………….  

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

 

 

 

HARMONOGRAM DOSTAW  

 

Miesiąc Razem 

(ton) 

Październik 2022 

 

50 

Listopad 2022 

 

75 

Grudzień 2022 

 

125 

Styczeń 2023 

 

175 

Luty 2023 

 

175 

Marzec 2023 

 

100 

Kwiecień 2023 

 

50 

Maj 2023 

 

25 

Czerwiec 2023 

 

25 

RAZEM 

 

800 

 

 

 

 

 

 
     DOSTAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


