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UMOWA NR MZEC/…../2018 

 

 

 

W dniu……….2018 r. w Świdnicy pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością 58-100 Świdnica ulica Pogodna 1, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 
0000012277, NIP 884-23-68-644, REGON 891140930, kapitał zakładowy 15 383 000 zł, 
zwanym dalej Odbiorcą i reprezentowanym przez: 

- Jacka Piotrowskiego   - Prezesa Zarządu 

- Rafała Bronowickiego  - Wiceprezesa Zarządu 
a 
 
 …………………………………………………… 
zwanym dalej Dostawcą i reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………w rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru oferty 
Dostawcy w postępowaniu numer 36/TR/2018, została zawarta umowa o następującej 
treści: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę na swój koszt i ryzyko – 
na place składowe MZEC Świdnica, ulica Pogodna 1 - sprasowanej słomy 
pszenicznej, w formie beli, o średnicy do 160 cm, o średniej zawartości wilgoci 
≤18,0% - określanej na podstawie wskazań wilgotnościomierza prętowego i nie 
wyższej w poszczególnych punktach pomiarowych, o których mowa w § 4 ust. 6  niż 
40%, a także nie zawierającej zanieczyszczeń uniemożliwiających jej użytkowanie 
przez Odbiorcę poprzez jej zgazowanie w zgazowarce fluidalnej. 

2. Ilość słomy do dostarczenia w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 130 
Mg.  

§ 2 OBOWIĄZKI STRON 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy w terminie do dnia 30.08.2018 r.  

2. Dostawca gwarantuje Odbiorcy możliwość dokonania dostaw słomy, o której mowa 

w § 1 pkt 1 umowy, w  okresie obowiązywania umowy, w ilości 130 Mg. 

3. Dostawca gwarantuje Odbiorcy możliwość dokonania dostaw słomy w ilości  max. 

70 balotów słomy dziennie, o parametrach określonych w § 1 pkt 1 umowy. 

4. Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej 
umowy, w taki sposób, aby wszystkie czynności odbiorowe poszczególnych dostaw, 
o których mowa w § 4 niniejszej umowy, zakończyły się do godziny 15.00 w dni 
robocze gdzie na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze Strony rozumieją inne 
dni niż  soboty oraz dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 
roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90). Odbiorca jest uprawniony 
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odmówić odbioru słomy w przypadku próby dostawy jej przez Dostawcę w dzień 
inny niż roboczy, z którego to tytułu Dostawcy nie przysługują od Odbiorcy żadne 
roszczenia. 

5. Koszty transportu i załadunku słomy pokrywa Dostawca. 

6. Odbiorca zobowiązuje się odbierać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy, dostarczony zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

7. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania od 
Dostawcy prawidłowo wystawionej faktury. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia 
Dostawcę do żądania ustawowych odsetek za zwłokę. 

8. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Odbiorcę dowód 
potwierdzenia dostawy w postaci dokumentu pt. „Karta przyjęcia słomy” (Załącznik nr 
1) bez zaznaczenia opcji odmowy jej przyjęcia, którego kopie zostaną dołączone do 
faktury. 

§ 3 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

Cena netto przedmiotu umowy za 1 Mg słomy loco place składowe MZEC wynosi 
……..00 zł/Mg słownie: ……………………... złotych i 00/100 złotych. Do ceny 
zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

§ 4 ODBIÓR SŁOMY  

1. Przy załadunku słomy u Dostawcy na środek transportu może być obecny 
pracownik Odbiorcy, który dokona selekcji bel słomy poprzez pomiar zawartości 
wilgoci  w wybranych belach przed ich załadunkiem w sposób określony w § 4 pkt 6 
umowy. 

2. Odbioru słomy na terenie siedziby Odbiorcy, dokonuje przedstawiciel Odbiorcy przy 
udziale Dostawcy lub upoważnionej przez niego osoby. Wykaz osób upoważnionych 
do czynności odbiorowych ze strony Odbiorcy i Dostawcy stanowi Załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Z czynności odbioru słomy, o których mowa w § 4 ustęp 5 niniejszej umowy, Strony 
sporządzą dokument pt. „Karta przyjęcia słomy” zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. Karta przyjęcia słomy sporządzona zostanie w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i wystawiona będzie 
odrębnie dla każdego środka transportu dostarczonej słomy. 

4. Podpisanie karty przyjęcia słomy, zgodnie z § 4 ustęp 3 niniejszej umowy, bez 
zaznaczenia opcji odmowy jej przyjęcia oznacza akceptację jakości słomy 
dostarczonej przez Dostawcę i stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę 
faktury.  

5. W zakres czynności odbiorowych wchodzi: 

a. pomiar masy dostarczonej słomy na legalizowanej wadze samochodowej 
Odbiorcy, 

b.   ocena wizualna dostawy na obecność zanieczyszczeń przez Odbiorcę, 

c. pomiar zawartości wilgoci we wszystkich belach znajdujących się na każdym 
pojeździe dostarczającym słomę przy wykorzystaniu przyrządu pomiarowego 
Odbiorcy,. 
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d.  rozładunek słomy - dokonywany przez Odbiorcę na jego koszt.  
 

 
6. Pomiar zawartości wilgoci w belach słomy, dokonywany będzie w 9 miejscach 
pomiarowych, według następującego schematu: 

 

7. Z dokonanych pomiarów obliczona zostanie średnia arytmetyczna. Uzyskany wynik 
zaakceptowany będzie przez Odbiorcę tylko do poziomu średniej zawartości wilgoci nie 
przekraczającej 18% i nie wyższej w poszczególnych punktach pomiarowych niż 40%. 

8. W przypadku dostarczenia słomy: o zawartości wilgoci słomy niezgodnej z niniejszą 
umową lub o zanieczyszczeniu uniemożliwiającym jej użytkowanie Odbiorca może 
odmówić odbioru słomy nie spełniającej parametrów jakościowych i zażądać dostawy 
słomy o parametrach gwarantowanych przez Dostawcę, o których mowa w § 1 umowy. 
 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Stronom przysługuje w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, prawo odstąpienia od 
umowy w całości lub w części w zakresie niewykonanych dostaw w następujących 
sytuacjach: 

1.   Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykonał umowy w terminie określonym 
w § 2 ust. 1 pomimo wezwania Odbiorcy złożonego na piśmie, 
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b.   nastąpiła odmowa odbioru transportu słomy przez Odbiorcę z uwagi na 
zanieczyszczenie lub przekroczenie parametrów wilgoci o których mowa w § 1 ust. 1 , 
a Dostawca pomimo wezwania Odbiorcy złożonego na piśmie nie dostarcza,                 

w okresie 1 tygodnia, słomy o parametrach, jak określone w § 1 ust. 1 przedmiotowej 
umowy. Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc 
od dnia bezskutecznego upływu tygodniowego terminu na dostarczenie przez 
Dostawcę słomy o właściwych parametrach. Ponowne dostarczenie przez Dostawcę 
słomy niespełniającej parametrów i warunków określonych jak w § 1 ust. 1 
przedmiotowej umowy skutkujące odmową jej przyjęcia przez Odbiorcę jest 
traktowane jak brak dostawy słomy; 

c.      Dostawca zawiadomi Odbiorcę, iż wobec zaistnienia okoliczności uprzednio nie 
przewidzianych nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Odbiorcy. 

2.   Dostawcy przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a.   Odbiorca zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia okoliczności uprzednio nie 
przewidzianych nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Dostawcy. 

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.   W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawcę oraz Odbiorcę obciążają 
następujące obowiązki: 

a.   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Dostawca przy udziale Odbiorcy 
sporządzi protokół rozliczenia dostaw według stanu na dzień odstąpienia, 

b.   Odbiorca obowiązany jest do zapłaty za tą część dostaw, która została 
zrealizowana do dnia odstąpienia od umowy i co do której nie nastąpiła odmowa 
odbioru. 

§ 6 KARY UMOWNE 

1.   Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

a.   Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: 

-  za nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 2% 
wartości netto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw; 

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % 
wartości netto niezrealizowanych dostaw, o których mowa w § 1; 

b.   Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną: 

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy w wysokości 10% 
wartości netto niezrealizowanych dostaw,  których mowa w § 1. 

2.   Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 
Kodeksu Cywilnego. 
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§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Zmiany załączników do umowy 
są dopuszczalne po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zmian przez obie strony              

i zgodnie z § 7 ustęp 2 niniejszej umowy.  

2. Strony oświadczają, że forma pisemna niniejszej umowy jest formą pisemną pod 
rygorem nieważności dla wszystkich jej postanowień. Wszelkie zmiany niniejszej 
umowy, jak i wszelkie oświadczenia skutkujące wygaśnięciem niniejszej umowy lub 
poszczególnych obowiązków z niej wynikających - dla swej ważności wymagają 
formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego. 

3. Jeżeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, 
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, a strony 
powinny negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego 
postanowienia innym zgodny z uprzednią intencją stron tak dalece jak prawo na to 
zezwala. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 
adresu lub numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania tego obowiązku, pisma 
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Odbiorcy. 

6.  Ilekroć postanowienia niniejszej umowy odsyłają do określonych jednostek 
redakcyjnych (takich jak np. paragraf, ustęp, punkt, litera) w braku bliższego 
określenia uznaje się, że chodzi o jednostki redakcyjne niniejszej umowy. 

7. Umowa spisana została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
Stron. 

 

 

Odbiorca:        Dostawca
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Załącznik nr 1 do Umowy numer 
MZEC/…..../2018 zawartej w dniu 
……………….2018 r. 

pomiędzy MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. 
a  …………………. 

KARTA PRZYJĘCIA SŁOMY 

 

Przedstawiciel Dostawcy: 
 
 
 

Przedstawiciel Odbiorcy: Data: 

Numer pojazdu/naczepy  

Rodzaj słomy  

Ilość słomy [Mg]  

zawartość wilgoci [%] 
(średnia arytmetyczna) 

pierwsza bela  

druga bela  

…  

…  

...  

Wilgotność - średnia arytmetyczna 
[%] każdego transportu  

 

Ocena wizualna 

 

Odmowa przyjęcia słomy 

ŚREDNIA zawartość wilgoci >18%* 
 

Zawartość wilgoci w 

poszczególnych punktach 

pomiarowych > 40%* 

zanieczyszczenie* 

*niepotrzebne skreślić 

Nie dopuszcza się żadnych poprawek w karcie. W przypadku takiej konieczności należy 
wypełnić nową kartę przyjęcia słomy. 

Procedura pomiaru zawartości wilgoci słomy 

1. Pomiaru zawartości wilgoci w każdej beli dokonuje się na każdym środku transportu 
dostarczającym słomę.  

2. Pomiaru zawartości wilgoci w belach dokonuje się przyrządem pomiarowym Odbiorcy. 

3. Pomiar wykonywany jest przez upoważnionego pracownika Odbiorcy w obecności 
Dostawcy we wszystkich  belach. 

4. Osoba dokonująca pomiaru oblicza wartość średnią arytmetyczną z wykonanych pomiarów. 

5. Uzyskany wynik wpisuje do karty przyjęcia słomy. 

 

    Odbiorca:        Dostawca:
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Załącznik nr 2 do Umowy numer MZEC/…../2018 
zawartej w dniu …………….2018 r. 

pomiędzy MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  
a …………………………………. 

 

 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH 
DO CZYNNOŚCI ODBIOROWYCH 

 

Lp. Odbiorca 
 

Dostawca 

1 Dariusz Kruczaj 

każdy kierowca 
dostarczający słomę do Odbiorcy 

2 Jacek Skorupa 

3 Danuta Zagórska 

4 Ścibor Gabriel  

5 Chrapkowicz Krzysztof  

6 Paszczak Damian 

7 Rogowski Waldemar 

8 Mielcarz Witold 

9 Grzegorz Gęsikowski 

     

 

 

Odbiorca:        Dostawca: 


