
Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 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 nieograniczo-

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

Ustawicznego w w Ludowie Polskim nr sprawy ZP.1.2021”  
§ 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 Lu-

dowie Polskim 16, 57-100 Strzelin w  łącznej,  planowanej  ilości   150 000 kg,  zgodnie  ze  

złożoną  ofertą  z  dnia..................  oraz  Specyfikacją 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 ……………………. 

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. 

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

będzie  każdorazowo w  imieniu Zamawiającego Dyrektor  lub  osoba przez niego upoważ-

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

§1 ust.2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań pelletu. W wypadku potwierdze-

nia 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  zwią-

zane  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 przekro-

czyć 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 otrzy-

mania  przez  Zamawiającego  faktury  przelewem  na  konto Wykonawcy wskazane na faktu-

rze. 

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 ujawnio-

nych 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 wy-

sokość 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 nad-

zwyczajnym  charakterze,  które  są poza  racjonalną  kontrolą  stron np. pożar, powódź, hura-

ganowe 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 okolicz-

nościami  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 pi-

semnej 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 powyż-

szych 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 Zamawiają-

cego. 

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 Wyko-

nawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

  

       Zamawiający:                                                                                       Wykonawca:  
 


