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Załącznik nr 1 do SIWZ  

...............................................................  
 (pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja / My, niżej podpisany/i  

………………………………………………….……………………………………............................. 

działając w imieniu i na rzecz:  

.................................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy ) 

.................................................................................................................................................................. 
(adres siedziby wykonawcy ) 

REGON………………………………………………NIP……………………….…………………… 

Tel. ………………………………………………… , Fax. ………….…………..…………………… 

e-mail:   ..................................................................................................................................................  

Adres strony internetowej na której dostępny jest KRS/Wypis z ewidencji wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu , pn. 

„Dostawa  pelletu wraz  z  jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” 

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących 

warunkach: 

1. Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem: 

1.1. za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): 

...................………………………………………….……………. zł* 

w tym podatek VAT według stawki ……..% , tj. kwota VAT: 

……………………………………..….…… zł 

kwota netto:  ………………………………………………….…. zł 

*cenę brutto należy obliczyć na podstawie wzoru: ilość zamawianego pelletu opałowego w 

trakcie trwania umowy (należy przyjąć 300000 kg) x cena brutto za 1 kg pelletu opałowego, 

wyszczególniona przez wykonawcę w pkt 1.2 niniejszego formularza. 

1.2. ryczałtowa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 kg oferowanego pelletu opałowego: 

...................…………………………………...………………………………………………

………………………..……. zł 

w tym podatek VAT według stawki ……..% , tj. kwota VAT: 

………………………………………………. zł 

kwota netto za 1 kg:  

……………………………………………………………………………………….….. zł 

1.3. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oferuje/my termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do  30.11.2021 r. 

3. Oferuje/my termin płatności………………… dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury** 

**należy uzupełnić zgodnie z pkt. 13.ppkt 2. Pppkt b SIWZ 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) i 

akceptuję/my jego treść.
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5. Oświadczam/y, że: 

 Nie  zamierzam/y zlecać wykonania części dostaw podwykonawcy/podwykonawcom*** 

 Zamierzam/y zlecić wykonawcy/podwykonawcom wykonanie następującego zakresu 

dostaw***: 

L.p. Części zamówienia - zakres dostaw jakie 

wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy/podwykonawcom 

 

Firma (nazwa) podwykonawcy  

1.   

2.   

***niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczam/y, że wybór oferty:  

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***, 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***. 

i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty 

podatku:…………………………………………………………………………………………… 

***niepotrzebne skreślić 

7. Ofertę składam/y na  ……….…. kolejno ponumerowanych stronach. 

8. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach 

od …… do ……… (należy wypełnić jeżeli dotyczy). 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………..…………………….. 

 

 

 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)  do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

...............................................................  

 (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP 

 

Część I - DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa  pelletu wraz  z  

jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie 

Polskim” 

Oświadczam/y, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 5. ppkt 1. SIWZ.   

 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW*:  

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt 5. ppkt 1. SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

……………………………………………………………….………..……………………………….. 

(należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów), w następującym zakresie: 

……………………………………………………………… (należy określić odpowiedni zakres 

udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy - należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część I są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Część II – DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa  pelletu wraz  z  

jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie 

Polskim” 

Oświadczam/y, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-22 PZP. 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania   Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
 

 

2. *Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem/liśmy następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………….…… (należy wymienić 

wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie). 

 

*W przypadku, gdy w stosunku do wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania, zapisy pkt 2 należy skreślić. 

                

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA*: 

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

         

 

 

       

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

...............................................................  

 (pieczęć wykonawcy) 
 

WYKAZ DOSTAW  
 

 

Ja/My, niżej podpisany/i ....................................................................................................................... 

     

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa  pelletu wraz  z  jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” 

Wykazuje/my następujące dostawy: 

Podmiot na 

rzecz którego 

dostawy 

zostały 

wykonane  

lub są 

wykonywane 

(nazwa i adres 

podmiotu) 

Podmiot 

realizujący 

dostawy 

(nazwa i 

adres 

podmiotu) 

 

Zakres dostaw 

(należy wskazać 

szczegółowo 

wykonaną 

dostawę,  

z uwzględnieniem  

pkt 5. ppkt 1. 

SIWZ) 

 

Czas realizacji 

Wartość wykonanych lub 

wykonywanych dostaw 

w PLN (brutto) 

 

 

początek 

 

 

koniec 

 

 

01 02 03 04 05 06 

   

 

  Wartość całej umowy: 

………………………… zł 

Wartość umowy za ostatnie 

12 miesięcy: 

……………………. zł 

 

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa w pkt 

6.ppkt 5.pppkt 1).ppppkt a SIWZ. 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

...............................................................  

 (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI* 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/i ....................................................................................................................... 

     

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa  pelletu wraz  z  jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim” 

1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,  

lub 

2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami: 

………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu*. 

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia*. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…....................................... (miejscowość), dnia ….................................. 

 

 

…....................................................................... 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu ......................r. w Ludowie Polskim pomiędzy: 

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

………………………………………………,  

w imieniu którego działają: 

.............................................. 

.............................................. 
 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a  firmą: .......................................... 

wpisaną do KRS pod numerem lub ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 

................................ 

zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez : 

Pana/Panią............................................... 

Zwaną dalej Wykonawcą,  

 

Niniejsza  umowa  została  sporządzona    w  wyniku  rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę pelletu wraz z jego rozładunkiem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w w Ludowie Polskim nr sprawy 03/2020”  

§ 1   

Przedmiot umowy  
1.  Zamawiający  zleca  a Wykonawca w  ramach  niniejszej  umowy  przyjmuje  do wykonania  

zamówienie  polegające  na  dostawach  pelletu  wraz  z  jego rozładunkiem  do  zbiornika  

magazynowego  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego, który znajduje się w Ludowie 

Polskim 16, 57-100 Strzelin w  łącznej,  planowanej  ilości   300 000 kg,  zgodnie  ze  złożoną  

ofertą  z  dnia..................  oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących  

integralne składniki niniejszej umowy.  

2.  Dostarczony pellet musi odpowiadać następującym parametrom:  

a)  wartość opałowa nie niższa niż 18 000 kJ/kg,  

b)  wilgotność nie większa niż 10 %  

c)  zawartość popiołu nie większa niż 1,5%  

d)  zawartości siarki nie większa niż 0,08 % ,  

e)  gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm³,  

f)  długość od 10 mm do 30 mm,  

g)  średnica od 6mm do 8 mm  

§2  

Warunki wykonania umowy  
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  przedmiotu  zamówienia wymienionego w §1  w 

terminie  od  .......... do 30.11.2021 r.  

2.  Dostawa pelletu będzie następować etapowo.  

3.  O  ilościach  pelletu  i  terminach  dostaw  Zamawiający  będzie  informował Wykonawcę 

zleceniem,   z trzydniowym wyprzedzeniem, faksem.  

4.  Dostawy  pelletu  odbywać  się  będą  transportem Wykonawcy  i  na  jego  koszt  do Centrum 

Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Ludowie Polskim w godzinach od 8.oo do 14.oo.  

5.  Planowana w  § 1   ust.  1  ilość pelletu może  ulec  zmniejszeniu w  zależności  od potrzeb 

Zamawiającego.  

6.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  Zamawiającemu  w  dniu dostawy 

wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony pellet.  

7. W wypadku braku dokumentów o których mowa w ust.6 zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy przyjęcia dostawy. 
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8.  Wykonanie  każdej  dostawy  zgodnie  ze  zleceniem  określonym  w  ust.  3, potwierdzać  będzie  

każdorazowo w  imieniu Zamawiającego Dyrektor  lub  osoba przez niego upoważniona.  

9. W przypadku podejrzenia dostawy pelletu o parametrach niezgodnych z wymienionymi w §1 

ust.2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań pelletu. W wypadku potwierdzenia 

podejrzeń zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów badań i wymiany 

całej partii pelletu w ciągu dwóch dni kalendarzowych od daty zgłoszenia tego faktu przez 

Zamawiającego. 

10.  W przypadku  dostawy  pelletu o  parametrach  innych  niż  określone w  §  1  ust. 2 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pelletu na zgodny  z przedmiotem  zamówienia  

w  terminie  2  dni kalendarzowych  od  dnia  uzyskania  informacji  o niespełnieniu przez 

dostarczony pellet wymogów § 1 ust. 2.  

11.  W  przypadku  awarii,  zanieczyszczenia  bądź  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń kotłowni  

spowodowanej  dostarczonym  niewłaściwym  pelletem,  Wykonawca pokryje  koszty  związane  z  

doprowadzeniem  w/w  instalacji  i  urządzeń  do należytego stanu.  

§3  

Warunki płatności  
1.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  brutto  za  każdorazowe zlecenie  o  którym 

mowa  w  §2  ust  3, w wysokości  będącej  iloczynem  ilości  (  kg  ) dostarczonego pelletu i jego 

wartości jednostkowej według stawki:  

  

za  1 kg dostarczonego pelletu - .........zł brutto (słownie: ..............................), w tym podatek VAT 

…. %, t.j……………………………………………………….zł (słownie : ......................................), 

płatne z konta Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Ludowie Polskim.  

2.Wartość wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonanie  przedmiotu  umowy  będącego sumą 

wynagrodzeń o których mowa w ust.1 za cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 

kwoty ..................................... zł  brutto (słownie: ...........................................................................  ) 

w tym podatek VAT …. %, t.j…………….zł (słownie : .................................................................) 

3. W  przypadku  zmiany  przez  władzę  ustawodawczą  określonej  w  ust. 1 i  2  procentowej  

stawki podatku  VAT,  kwota  brutto  wynagrodzenia  zostanie  aneksem  do  niniejszej  umowy 

odpowiednio dostosowana.  

4. Płatność za zamówioną  i wykonaną dostawę nastąpi w  terminie do …… dni od dnia otrzymania  

przez  Zamawiającego  faktury  przelewem  na  konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Wykonawca wystawi  fakturę na podstawie zlecenia  i potwierdzenia wykonania dostawy 

zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

§4  

Postanowienia dotyczące kar umownych  
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :  

a)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność ponosi   

Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy o której mowa w  §3 ust. 2. 

b) za zwłokę w wykonaniu zlecenia – w wysokości 1% wartości   brutto zlecenia o którym mowa w 

§2 ust.3  za każdy dzień zwłoki  

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w czasie obowiązywania umowy  lub ujawnionych w 

okresie gwarancji w wysokości – 1% wartości   brutto zlecenia o którym mowa  w  §2  ust.3    za  

każdy  dzień  zwłoki,  liczony  od  upływu  terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 2.  Strony 

mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.  

§5  

Siła wyższa   
1.  Strony  niniejszej  umowy  będą  zwolnione  z  odpowiedzialności  za  wypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie z powodu okoliczności siły wyższej.    

2.  Przez  siły  wyższe  rozumie  się  nieprzewidywalne  lub  nieuchronne  zdarzenia  o 

nadzwyczajnym  charakterze,  które  są poza  racjonalną  kontrolą  stron np. pożar, powódź, 

huraganowe wiatry, strajki, blokady dróg, katastrofy narodowe.  
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3.  Strony mają  obowiązek  powiadomić  się  pisemnie  o  zaistnieniu  sił  wyższych  w ciągu 3 dni.   

4.  Okoliczności  zaistnienia  sił  wyższych  muszą  zostać  udokumentowane  przez stronę, która się 

na nie powołuje.   

§6 

Zmiany w umowie  
1.  W  trakcie  realizacji  umowy  postanowienia  umowy mogą  ulec  zmianom,  jeżeli  zmiany  będą 

korzystne  dla  Zamawiającego,  lub  konieczność  wprowadzenia  zmian  wynikać  będzie  z 

okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  przy  czym 

zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:  

a.  Zakresu  przedmiotu  umowy  oraz  sposobu  wykonywania  przedmiotu  umowy,  wraz  ze  

skutkami  wprowadzenia  tej  zmiany,  przy  czym  zmiana  spowodowana  może  być 

okolicznościami  zaistniałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  np.  zaistnienie  

warunków  faktycznych, wpływających  na  zakres  lub  sposób  wykonywania  przedmiotu  umowy  

tj.  warunki atmosferyczne. 

b.  Regulacji  prawnych wprowadzonych w  życie  po  dacie  podpisania  umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.(np. zmiana stawki VAT).  

c.  Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,  

d.  Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,  

2.  Wprowadzenie zmiany i uzupełnień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.   

§7 

Warunki ogólne 
1.  W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w  terminie  jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2.  W wypadku określonym w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  mu 

z tytułu wykonania części umowy.  

3.  W  przypadku  niekorzystnej  dla  Zamawiającego  relacji  cen  pelletu  pomiędzy wybranym 

Wykonawcą a  innymi Wykonawcami, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w terminie 

natychmiastowym. 

4. Zakazuje się przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy ustaw Prawo 

zamówień publicznych oraz  Kodeksu cywilnego.  

6.  W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  przedmiotu  umowy, Zamawiający i 

Wykonawca dołożą starań aby je rozwiązać w sposób polubowny. W  przypadku  niemożności  

uzyskania  porozumienia,  spór  będzie  rozstrzygał właściwy sąd.  

  

§8 
Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, a 

trzy dla Zamawiającego. 

  

Zamawiający:                                                                                                                      Wykonawca:  

  
 


