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UMOWA NR  …………… 

 

zawarta w dniu ..................... 2020 r.  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

a  

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ........................................................................... 

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie do 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny sukcesywna dostawa  pelletu drzewnego do Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Luboszycach.  

2. Właściwości pelletu:  

• Średnica 6-8 mm, długość 10-30 mm 

• Gęstość prasowania 1,1 kg/dm3 

• Waga 625-700 kg/m3 

• Wartość opałowa 5 kWh/kg tj. 16-19 MJ/kg 

• Zawartość wody max. 10% 

• Zawartość popiołu max. 1% 

• Pellet workowany 

 

3. Strony ustalają termin wykonywania zamówienia przez okres od dnia zawarcia umowy  

do kwietnia 2021 r.  

4. Szacunkowe zużycie pelletu wyniesie około 45 ton.  

5. Zamawiający zastrzega sobie wielkość jednorazowej dostawy w ilości do od 1 tony do 3 ton. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w ilościach zależnych od potrzeb, mniejszych  

lub większych od ilości wskazanych w ust. 5. 

7. Rozliczenie finansowe będzie następowało za rzeczywiście zakupiony przez Zamawiającego opał. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości ton, aniżeli określona. Dostawcy  

nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

9. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem,  
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§ 2. 

1. Zamawiający będzie składał zamówienie pisemnie na adres email:…………………………………. 

2. W zamówieniu będzie określona ilość pelletu, nazwisko osoby składającej zamówienie, numer jej 

telefonu i faksu.  

3. Wykonawca dostarczy pellet na własny koszt w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia  

lub w terminie wspólnie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminie dostawy pod numerem 

telefonu lub faksu podanym w zamówieniu.  

5. Dowodem zrealizowania każdej dostawy będzie pisemne potwierdzenie dostawy, dokonane przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości dostarczonego pelletu. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość pelletu, co najmniej o parametrach wskazanych  

w § 1 ust. 2. Jakość każdej dostawy będzie potwierdzana przez Wykonawcę kopią certyfikatu 

jakości DIN PLUS. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 

o tym fakcie, co będzie równoznaczne ze złożeniem reklamacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i uwzględnienia 

uzasadnionej reklamacji.  

4. Wykonawca pokrywa straty Zamawiającego z tytułu obniżonej wartości opałowej, bądź 

uszkodzeń urządzeń kotłowni spowodowanych opałowo o nieodpowiednich parametrach. 

5. Wykonawca odpowiada za ewentualne straty materialne powstałe u Zamawiającego wynikające 

z opóźnienia dostawy oleju w stosunku do terminów ustalonych w § 2. 

 

§ 4. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia  

w okresie trwania umowy wynosi …………… zł brutto (słownie:…………………….). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci kwotę brutto za 1 tonę 

pelletu …........................zł (Słownie...........................). 

3. Ilość zamawianego pelletu będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

4. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest pisemne potwierdzenie dostawy, o którym mowa  

w § 2 ust. 5. 

6. Fakturę należy wystawić na każdą część realizowanego zamówienia i dostarczyć ją w ciągu  

7 dni od dnia dostarczenia danej partii opału. 

7. Rozliczenie finansowe będzie następowało za rzeczywiście zakupiony przez Zamawiającego opał. 

8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty.  

9. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5. 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za pojedynczą dostawę ustalonego w sposób wskazany  

w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zwłoki w dostawie za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 1 000,00 PLN, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie; 

3) w wysokości 1 000,00 PLN, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.  

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostawie oleju zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych 

i odszkodowania. 

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku dostawy w drugim wyznaczonym 

terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. 

 

§6. 

1. Termin realizacji dostaw od dnia podpisania umowy do czerwca 2021 r. 

2. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 

 

§7. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

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

 z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

b) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  

       i ustawy  Prawo zamówień publicznych.  

3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy     

      do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa  

     dla Zamawiającego.   
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

§ 9. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: ul. Opolska 

104, 46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533.  

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach związanych z 

realizacją niniejszej umowy, 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz umowa, w tym na podstawie 

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

4) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej umowie decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; dane nie zostaną również 

przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

5) dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy odrębne, 

jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, 

ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

6) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawcy przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.  

 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy  


