
WZÓR     

UMOWA 

Nr ………… z dnia …………... 

Zawarta pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą 

12 – 200 Pisz, ul. Jagodna 1c reprezentowanym przez: 

1. Tadeusz Banach – Prezes Zarządu 

zwanym dalej Odbiorcą. 

a 

…………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………. 

zwanym dalej Dostawcą. 

 

1.Przedmiot umowy: dostawa opału drzewnego na skład przy ul. Jagodnej. 

/ z określeniem ceny, ilości oraz wartości granicznych wilgotności i granulacji/ 

1.1. ………….. 

1.2…………… 

1.3…………… 

Ceny podano wg stawek netto. Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT. 

Wyszczególnione ceny obowiązują przez cały okres trwania Umowy. 

2. Harmonogram dostaw – …………… 

Dostawy w dni robocze w godzinach od 7:00- 15:00 a dostawy w innych godzinach są 

dopuszczalne za zgodą obu stron. 

3. Termin realizacji: ………….. – ………………. 

4. Przesunięcia między asortymentami oraz znaczne zmiany ilościowe  dostaw dopuszczalne  

są za zgodą obu stron. 

5. Płatność: przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

6. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania i przekazywania faktur VAT bez podpisu 

Odbiorcy. 

7.1. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania parametrów jakościowych 

dostarczanego materiału/wilgotność względna, granulacja zawarte w ofercie, 

zanieczyszczenia/. Biomasa - w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. 

zm. Art. 3. pkt 1) - nie może zawierać odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami, 

powłokami ochronnymi, spoiwami (np. płyt wiórowych), powłokami lakierniczymi itp., oraz 

drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub rozbiórki. Ponadto nie może zawierać ciał 

obcych (metal, gruz, bryły lodowe i śniegowe itp.). Biomasa nie może pochodzić z 

pełnowartościowego drewna. 

7.2. W przypadku dostarczenia materiału, w którym przekroczone zostały wymiary graniczne 

bądź wystąpiły zanieczyszczenia (każda dostawa rozpatrywana osobno) Dostawca 

niezwłocznie, na własny koszt usunie zakwestionowane dostawy i wymieni je na zgodne z 

Umową lub za zgodą Odbiorcy wadliwe dostawy zostaną przyjęte pod warunkiem obniżenia 

ceny.  



7.3.Za przekroczenie wymiarów granicznych bądź za zawartość ciał obcych (za 

niedotrzymanie każdego parametru z osobna) obniżenie wartości wadliwej dostawy wyniesie 

do 10% wstępnej wartości. W przypadku wilgotności względnej: przekroczenie oferowanego 

parametru za każde rozpoczęte 10%  wilgotności powoduje obniżkę ceny o kolejne 7%.  

Ilościowo i jakościowo towar będzie przyjmowany na placu Odbiorcy. 

8. Za nieterminowe regulowanie płatności Odbiorca zapłaci ustawowe odsetki. 

9. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z warunków niniejszej 

umowy, Odbiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania 

Umowy bez wypowiedzenia. 

10. W razie niedostarczenia przez Dostawcę opału w ilościach zawartych w harmonogramie 

Odbiorca decyduje o możliwości uzupełnienia dostaw w późniejszym terminie. W przypadku 

wyrażenia zgody na uzupełnienie dostaw, Dostawca zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty 

kary umownej, o której mowa w pkt 12 tiret 1. 

11. W przypadku spadku zużycia opału ze względu na temperaturę zewnętrzną /wyższą o 

ponad 2 st. C od temperatur średniomiesięcznych z okresu ostatnich 5 lat/ Odbiorcy 

przysługuje prawo zmniejszenia dostaw do 30 % ilości wynikającej z harmonogramu. W 

takim przypadku Odbiorca jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa 

w pkt 12 tiret2. 

12. Strony mają prawo do naliczenia kar umownych: 

 Dostawca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości niedostarczonego w terminie, 

wskazanym w harmonogramie, materiału; 

 Odbiorca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości nieodebranego, wg 

harmonogramu, materiału. 

 Zapłacenie kar umownych nie zwalnia z naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, o ile poniesiona szkoda przewyższa 

karę umowną. 

13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim  30 dniowym  

wypowiedzeniem. 

14. Przyjęcie dostaw opału wyłącznie według dokumentu WZ przedstawionego wraz z 

dostawą, rozliczenie dostaw fakturą VAT wystawioną zgodnie z dokumentami WZ 

potwierdzonymi przez pracownika Spółki. Inne dokumenty dotyczące dostaw nie będą 

honorowane przez Spółkę. 

15. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

16. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy 

strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 

Gospodarczy. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

17. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

DOSTAWCA:                  ODBIORCA:    


