Załącznik nr 3
UMOWY DOSTAWY (WZÓR)
Zawarta w dniu …………… r. w Choroszczy, pomiędzy:
Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.
z siedzibą w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 25A, NIP: 542-102-15-22 Regon 050350184,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego
rejestru Sądowego, nr KRS: 0000027596, wysokość kapitału zakładowego: 15 108 000,00 zł,
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Mariusza Wróbel
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą …………………………………………………………………………………………..
Regon ……………… NIP ………………… wpisana do KRS pod numerem ………………….
Sąd Rejonowy …………………………………………….………, wysokość kapitału
zakładowego ……….……….. złotych
reprezentowaną przez:………………………………...…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca w treści umowy zwani również Stronami.
W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty
budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka
z o. o., ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy franco plac składowy opału
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o., przy ul.
H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszczy, 16 000 metrów przestrzennych zrębki z drewna do
celów energetycznych o wartości opałowej . . . . . GJ/mp lub wartości opałowej w stanie
roboczym . . . . . . . . . kJ/kg w cenie netto: . . . . . . . . . zł/mp, na łączną kwotę netto:
………........……….. (słownie: …........……...............……........……...……........……............
...............................................................................................................), plus należny podatek
VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto .............................. zł (słownie: ............................
............................................................................................................................. ........................).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zrębki z drewna, spełniające wymagania opisane
w §5 pkt 1 i 2, według następującego harmonogramu:
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Końcowy termin dostawy
w poszczególnych miesiącach
28.06.2019.
31.07.2019.
31.10.2019.
29.11.2019.
31.12.2019.
31.01.2020.
28.02.2020.
31.03.2020.

Dostawy zrębki
[mp]
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

2. Zamawiający ma prawo zmienić harmonogram dostaw opału co do ilości oraz co do terminu
realizacji zgodnie z § 2 ust.1 bez jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilno- prawnej wobec
Wykonawcy.
Zamawiający poinformuje e-mailem lub faxem Wykonawcą o ewentualnych zmianach
w harmonogramie dostaw opału z miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Naruszenie harmonogramu dostaw (również w razie jego zmiany), poprzez mniejszą ich ilość
we wskazanym terminie będzie stanowiło nienależyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość złożenie zamówienia uzupełniającego zrębki do 3 200 mp.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zrębkę zapotrzebowaną w ramach zamówienia
uzupełniającego o jakości i w cenie określonych w §1.
§3
1. Dostarczany surowiec będzie fakturowany według ceny franco plac składowy przy ulicy
Sienkiewicza 25A w Choroszczy, zgodnie z § 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
2. Do ceny netto surowca drzewnego będzie doliczany podatek VAT w wysokości określonej
w obowiązujących przepisach.
3. Podstawą zapłaty za dostarczony surowiec drzewny będzie stanowić faktura VAT
wystawiona przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Strony ustalają, że zapłata za dostarczoną zrębkę dokonywana będzie każdorazowo po
dostarczeniu w poszczególnych miesiącach określonej w tabeli ilości zrębki, w terminie 30
dni od końcowego terminu dostawy w poszczególnych miesiącach, na podstawie doręczonej
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
6. Strony oświadczają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości:............................ PLN, stanowiącej 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie
i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie po ostatniej wymienionej
w w/w harmonogramie dostawie surowca zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
§4
1. Dostawy zrębki będą przyjmowane na placu składowym Zamawiającego, każdego dnia od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 14:45.
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2. Wykonawca na własny koszt dokonuje załadunku oraz rozładunku zrębki oraz wystawia min.

6.
7.
8.

5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.

2 egzemplarze dowodu dostawy biomasy na każdą dostawę (WZ).
Zamawiający dokona rozliczenia ilości dostarczonej zrębki na podstawie obmiaru
wypełnienia zrębkami skrzyni załadunkowej pojazdu oraz pomiaru jej objętości na placu
składowym Zamawiającego.
Rozliczenie ilości zrębki odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego
biomasę. Kierowca otrzymuje kopię WZ z adnotacją dostarczonej ilości biomasy w mp.
Strony zgodnie ustalają i wyrażają zgodę na pobór próbek i badanie organoleptyczne jakości
dostarczanej biomasy, która będzie odbywać się każdorazowo przez pracownika
Zamawiającego na jego placu składowym po rozładunku pojazdu. Pobór próbek do badań
organoleptycznych oraz laboratoryjnych, ich przechowywanie oraz przygotowanie próbki
zbiorczej będą przeprowadzane zgodnie z „Instrukcją spalania próbnej partii zrębki i spalania
kontrolnego oraz poboru próbek do badań laboratoryjnych zrębki dostarczonej przez
wykonawców biorących udział w przetargu na dostawę zrębki do celów energetycznych”.
Reklamacje z tytułu ilości lub jakości surowca drzewnego Zamawiający składa Wykonawcy
natychmiast, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostarczenia surowca na plac
składowy (nie licząc sobót, niedziel i świąt).
Surowiec drzewny niespełniający wymagań jakościowych będzie nieodebrany i musi być
uprzątnięty z placu na koszt Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ocenie zawartości zanieczyszczeń w danej partii zrębki,
Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie Zamawiającego – do zabrania spornej partii
zrębki na własny koszt i dostarczenia zrębki spełniającej wymagania jakościowe.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zrębki o wymiarach 3x3 cm ±1 cm i grubości 1 cm
±0,5 cm z drewna iglastego i liściastego pochodzącą z odpadów tartacznych lub
produkcyjnych oraz z przecinek i wycinek, przy czym udział zrębki z topoli nie może
przekraczać 1/10 objętości. Zrębka może być wyłącznie odpadem będącym pozostałością
z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się,
aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych.
Zrębka nie może być zanieczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,
mokrymi liśćmi itp. Łączna zawartość objętościowa zanieczyszczeń obniżających wartość
opałową zrębki np. kory, trocin, gałęzi, suchych liści, igliwia czy zbutwiałego drewna nie
może przekraczać 6% objętości dostarczonej partii zrębki.
Minimalna wartość opałowa zrębki nie może być mniejsza niż 3,1 GJ/mp, lub w stanie
roboczym . . . . . . . . . . . . kJ/kg.
Wartość opałowa zrębki, której cena została określona w § 1, uzyskana podczas spalania
partii próbnej zrębki dostarczonej przez Wykonawcę wynosi ……….. GJ/mp co odpowiada
wartości opałowej w stanie roboczym . . . . . . . . . . . kJ/kg uzyskanej podczas badania
laboratoryjnego.
Dostarczona zrębka nie może być gorsza jakościowo od wzorca pobranego z partii próbnej
dostarczonej przez Wykonawcę oraz posiadać wartość opałową nie niższą od określonej
w ust. 1. Dostarczenie zrębki o wartości opałowej niższej niż w pkt 1 będzie stanowiło
nienależyte wykonanie umowy.
Ocena wartości opałowej dostarczanej zrębki będzie dokonywana na podstawie wyników
spalania kontrolnego zrębki a w miesiącach, w których kocioł na biomasę jest wyłączony
z ruchu, określana w oparciu o wynik wartości opałowej zrębki w stanie roboczym uzyskany
podczas badań laboratoryjnych próbki przygotowanej zgodnie z „Instrukcją spalania próbnej
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partii zrębki i spalania kontrolnego oraz poboru próbek do badań laboratoryjnych zrębki
dostarczonej przez wykonawców biorących udział w przetargu na dostawę zrębki do celów
energetycznych” stanowiącą załącznik Nr 6 do SIWZ.
5. Kontrolne badania laboratoryjne będą przeprowadzane w każdym miesiącu obowiązywania
umowy, w którym będzie dostarczana zrębka, a kocioł na biomasę będzie wyłączony z ruchu
6. Wykonawca oświadcza, że będzie akceptował wyniki badań kontrolnych dostarczanej zrębki.
Kopie raportów z badań próbek biomasy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy
mailem, nie później niż następnego dnia, po ich otrzymania z Laboratorium.
7. Koszt badań laboratoryjnych obciąża Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty przeprowadzenia badania laboratoryjnego
próbki w przypadku, gdy wartość opałowa zrębki w stanie roboczym będzie niższa od
wartości opałowej zrębki w stanie roboczym uzyskanej w wyniku badania laboratoryjnego
zrębki dostarczonej do spalania próbnego.
9. W przypadku, gdy zrębka nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego, a w szczególności
jej wartość opałowa ustalona w wyniku spalania kontrolnego lub wartość opałowa w stanie
roboczym ustalona w wyniku kontrolnego badania laboratoryjnego będzie niższa od wartości
określonej w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest obniżyć cenę
zrębki proporcjonalnie do obniżenia wartości opałowej dostarczonej zrębki.
10. Cena zrębki ustalona wg ust. 9 umowy dotyczyć będzie całej ilości zrębki dostarczonej
w danym miesiącu.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą odstąpić od umowy
i zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 1 , gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 0,5 % wartości opału niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w dostawie.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 1 umowy
w przypadku - odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 umowy.
b) w wysokości 0,1 % wartości nieodebranej partii opału, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w odbiorze, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2).
2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonej Wykonawcy kary umownej,
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia w tym z tytułu kar umownych.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
Strony zgodnie oświadczają że:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
e) Wykonawca nie realizuje postanowień umowy lub nienależycie wykonuje umowę,
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru opału z przyczyn zależnych
od Zamawiającego,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostarczony opał oraz pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę .
5. Dwukrotne reklamacje Zamawiającego o dostawie zrębki jakościowo odbiegającej od
wymagań zawartych w § 5 ust.1 (wartość opałowa zrębki mniejsza niż . . . . . . GJ/mp lub
. . . . . . . . . . . kJ/kg) stanowi nienależyte wykonanie umowy i może być przyczyną
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
§ 9.
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu
cywilnego.
3. Spory powstałe związku z wykonaniem umowy rozpatrywać będzie właściwy sąd
w Białymstoku.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
5. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 29.02.2020 r.

...........................................................
Zamawiający

.........................................................
Wykonawca
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