
UMOWA NR ……/2021 
 

Zawarta w dniu  ……………………. 2021 r. pomiędzy:  

Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, NIP 922-29-42-581 

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Pana Leona Bulaka – Wójta Gminy Sułów  

przy kontrasygnacie Pani Aleksandry Zając – Skarbnika 

 

a  

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

reprezentowaną przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
§1 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na dostawie 50 ton 

peletu drzewnego workowanego w sezonie grzewczym 2021/2022 do kotłowni 
OSP w Sułowie zgodnie z normą DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 (lub 

równoważną),  (pakowany w worki max. 30 kg). Dostawy będą się odbywały 
sukcesywnie w zależnościom od potrzeb Zamawiającego.  

2. Wymogi jakościowe dostarczonego peletu: 
 granulacja 6-8 mm, 

 długość < 50 mm, 

 wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg, 

 zawartość popiołu < 1,5% 

 wilgotność < 12%, 

 zawartość siarki < 0,08%, 

 gęstość 1,0<Gęstość<1,4 kg/m³ 

 Pochodzenie i źródło 100% naturalnego drewna 

na których potwierdzenie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą odpowiednie 
certyfikaty.  

3. Oferta oraz jej załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 
2022r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawę sukcesywnie, zgodnie z 
zamówieniami Zamawiającego w okresie sezonu grzewczego 2021/2022, w zależności 
od zapotrzebowania Zamawiającego na opał.  

3. Opał dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego.  

4. Zamówienia na dostawy peletu będą składane przez Zamawiającego telefonicznie ze 
wskazaniem miejsca oraz terminu dostawy, a Zamawiający na tą okoliczność będzie 
prowadził terminarz zamówień. 

 
 
 



§ 3 
 
Wykonawca nie ma prawa powierzyć ani udostępniać realizacji osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy oferowaną cenę za faktycznie 

dostarczoną ilość peletu drzewnego, zgodnie ze złożoną ofertą za 1 tonę w kwocie: 

- netto: …………………………. zł (słownie:……………………………………………………………….………)  

- podatek VAT: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….…..) 

- brutto: …………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………)  

2. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całej umowy 
(przy założeniu szacunkowej wartości zużycia 50 ton x ……… zł/t to ……………………….. zł 
brutto.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy będzie płacone miesięcznie na podstawie 
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu umowy, a 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Wykonawca oświadcza, że cena, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywała przez cały 
okres grzewczy 2021/2022 wraz z dostawą swoimi środkami transportowymi na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
1. Zamówienia dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność 

wykonania może wystąpić w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres 
finansowy nie będzie przekraczać 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, 
Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy 
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony 
aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.  

2. Wynagrodzenie za dodatkowe zamówienie, o którym mowa w ust. 1, będzie ustalone na 
podstawie ilości faktycznie dostarczonego peletu oraz ceny ustalonej w § 4 ust 1.  
 

§ 6 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne:  
a) w wysokości 5 % wartości brutto 1 t peletu, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca,  
b) w wysokości 0,5 % wartości brutto 1 t peletu, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu peletu w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym zgodnie z § 2 ust. 3 umowy licząc od 4 dnia opóźnienia,  

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego peletu w 
terminie 60 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w 



szczególności ziarnistości (granulacji),wartości opałowej oraz zawartości w nim 
popiołu, siarki i wilgoci. 

4. W przypadku dostarczenia peletu nie spełniającego wymagań określonych w § 1 ust. 2  
umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% 
wartości brutto 1 t peletu, o której mowa w § 4 ust. 1.   

5. Reklamacja będzie zgłaszana, gdy obliczone parametry dla całej dostawy będą gorsze 
od przewidzianych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. 

6. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia. 
 

§ 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.  

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

 
§ 8 

 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach:  
a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca dostarczył dwukrotnie pelet o parametrach nie zgodnych z zawartą umową i 
nie zastosował się do reklamacji Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności.  
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w szczególności w przypadku działania siły wyższej  z powodu: ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, klęki żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, 
w sytuacji gdy realizacja umowy w dotychczasowy sposób nie jest możliwa  na skutek siły 
wyższej.  
 

§ 10 
       
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 



 
§ 11 

 
Spory jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu. 
 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
           Zamawiający                                                                            Wykonawca  
  
 


