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WZÓR UMOWY 
na dostawę 2.300 metrów przestrzennych zrębki drzewnej. 

 
 

zawarta w dniu ………….. w Dąbrowie Białostockiej pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. (PGKiM Sp.                  

z o.o.) z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Generała Sulika 1, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod nr 0000165112, o kapitale 

zakładowym 2.233.800,00 zł., NIP 545-000-05-11 , Regon 050214794 , 

zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą, reprezentowanym  przez: 

Prezesa Zarządu – Pana Roberta Rybińskiego 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                 

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą, reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

o następującej treści :  

 

§ 1. 

 

1. Odbiorca zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na plac składowy kotłowni    

położonej w Różanymstoku opału w postaci zrębki drzewnej (z wykluczeniem udziału igliwia 

i listowia, niezanieczyszczonej śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem itp. ) w ilości 2.300 mp.                  

o następujących parametrach: 

    - granulometria 80 x 40 x 20 mm 

    - wilgotność do 45 % 

    - minimalna wartość opałowa 9.500 kJ/kg . 

 

2.Dostawca zobowiązuje się dostarczać zrębkę drzewną według poniższego harmonogramu: 

 

DOSTAWY 

KOŃCOWY TERMIN DOSTAWY W 

POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

             CAŁKOWITA ILOŚĆ 

      DOSTARCZONEGO OPAŁU  [ mp ] 

31.10.2020 r.                               300 mp. 

30.11.2020 r.                               400 mp. 

31.12.2020 r.                               600 mp. 

31.01.2021 r. 700 mp. 

28.02.2021 r. 200 mp. 

31.03.2021 r. 100 mp. 

Minimalne dostawy dzienne wynosić będą 80 mp. 

 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy zrębkę drzewną transportem 

samowyładowczym, umożliwiającym dokonanie obmiaru dostarczanego towaru. 

 

4. Dostawca wystawia 2 egzemplarze dowodu dostawy zrębki na każdą dostawę (WZ). 

           

5. Odbiorca dokona rozliczenia ilości dostarczonej zrębki na podstawie obmiaru wypełnienia 

skrzyni załadunkowej pojazdu oraz pomiaru jej objętości na placu składowym kotłowni. 
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6. Rozliczenie ilości zrębki odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego 

zrębkę i przedstawiciela Odbiorcy. Kierowca otrzymuje kopię WZ z adnotacją 

dostarczonej zrębki drzewnej w mp.  

 

7. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę, o której mowa w ust. 1, zachowując 

należytą staranność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami 

prawa. 

§ 2. 

 

1. Reklamacje z tytułu ilości lub jakości dostarczonej zrębki drzewnej Odbiorca składa 

Dostawcy po dokonaniu jej odbioru. 

 

2. Podstawę rozpatrzenia przez Dostawcę reklamacji ilościowej lub jakościowej stanowi 

protokół sporządzony przy odbiorze towaru przez Odbiorcę i przedstawiciela Dostawcy. 

 

3. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Odbiorcy i udzielić na nią odpowiedzi w 

ciągu 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

4. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę dostarczenia zrębki drzewnej nie 

odpowiadającej parametrom określonym w §1 ust.1 , Odbiorca ma w szczególności prawo 

odmówić przyjęcia dostawy, a dostarczona zrębka musi być uprzątnięta z placu kotłowni 

na koszt Dostawcy. 

 

5. W przypadku, gdy dostawy nie będą realizowane w terminach określonych                        

w harmonogramie zawartym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy lub w przypadku dostarczenia 

zrębki drzewnej nie odpowiadającej określonym parametrom, Odbiorcy przysługuje            

w szczególności prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia. 

 

§ 3. 

 

1.Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za należycie zrealizowaną dostawę, o której mowa                            

w § 1 ust. 1, cenę określoną w ofercie dostawy tj. za 1 metr przestrzenny zrębki drzewnej 

………. zł. brutto ( słownie : ………………………… złotych) przelewem bankowym                     

na konto wskazane przez Dostawcę - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, 

wystawionej zgodnie z poniższym ust. 2. 

2. Podstawę wystawienia przez Dostawcę faktury stanowi dokument odbioru dostawy 

podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. 

3.W przypadku nieterminowego regulowania należności Dostawcy przysługują odsetki 

ustawowe. 

4.Strony ustalają, że cena określona w § 3 ust. 1 umowy jest ceną stałą i nie ulegnie 

podwyższeniu w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

 

§ 4. 

 

1. W przypadku, gdy Odbiorca odstąpi od  umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Dostawca, a w szczególności w przypadku określonym w § 2 ust. 5 umowy, 

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto Dostawcy (z podatkiem VAT), liczonego w oparciu o ceny 
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jednostkowe określone w § 3 ust. 1- z tytułu pozostałej do realizacji części planowanych 

dostaw, od których odstąpiono. 

 

2. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania Dostawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne Odbiorcy w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1) w wysokości 0, 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto(z podatkiem 

VAT) należnego Dostawcy za realizację całości dostawy, liczonego w oparciu      

o ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 1 - za opóźnienie w realizacji 

zobowiązania w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

ustalonym w § 1 ust. 2, licząc za każdy dzień opóźnienia, 

2) w wysokości 0, 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto(z podatkiem 

VAT) należnego Dostawcy za realizację całości dostawy, liczonego w oparciu o 

ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 1- za opóźnienie w rozpatrzeniu 

reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3, licząc za każdy 

dzień opóźnienia, 

3)  w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto(z podatkiem 

VAT) należnego Dostawcy za realizację całości dostawy, liczonego w oparciu o 

ceny jednostkowe określone w § 3 ust. 1 – w innych niż określone w pkt 1 i 2 

przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę. 

 

3. Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od Odbiorcy  

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.    

 

§ 5. 

 

W przypadku zaistnienia przeszkód w wykonaniu umowy przez jedną lub obie strony, 

spowodowanych siłą wyższą lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami np. pożary, 

katastrofy, zarządzenia władz państwowych itp., zasady wywiązywania się stron z niniejszej 

umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji. 

 

§ 6. 

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć. 

 

§ 7. 

 

          Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………… r. do dnia ……………… r. 
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§ 8. 

 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 

 

§ 9. 

 

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Odbiorcy. 

 

§ 10. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Odbiorca :                    Dostawca: 
 

 

 

 

 

 

 

 


