
UMOWA NR …./2019 

 

 

zawarta w dniu  w Rybczewicach  pomiędzy: Gminą Rybczewice z siedzibą  

w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice  

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

 reprezentowaną przez:  

Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice  

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy - Józefa Smarzaka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

w  

REGON:  

reprezentowaną przez:  

– Właściciela 

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej 

ustawy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy między stronami jest : Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego 

luzem na sezon grzewczy 2019/2020 r.”. 

2. Dostarczony przez Dostawcę pellet ma odpowiadać parametrom podanym jak niżej: 

a) średnica - 6 mm do 8 mm;  

b)  długość - do 40 mm;  

c) gęstość nasypowa kg/m3 1 tona -1,7 m3; 

d) popiół - 0,3 - 0,7%;  

e) siarka - suchej masy 0.03; 

f) chlor - suchej masy 0,02%; 

g) wilgotność - do 7 %; 

h) wartość opałowa - nie mniej niż 18 kJ/kg;  

i) ścieralność - 2,5% 

3. Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym 2019/2020 wynosi ok. 60 ton 

pelletu drzewnego. 

4. Dostawy będą się odbywały w partiach sukcesywnie w zależności od potrzeb, na każde 

zgłoszenie Zamawiającego – telefonicznie lub faksem nie później niż na 7 (siedem) dni 

przed wyznaczonym terminem dostawy. 

5. Pellet dostarczany  do miejscowości Rybczewice Drugie, gm. Rybczewice (powiat 

świdnicki), do Urzędu Gminy Rybczewice oraz Domu Nauczyciela. Podczas 

każdorazowej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany wystawić dokument WZ  

z ilością faktyczną dostarczonego towaru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału oraz prawo do 

sprawdzenia wilgotności i innych parametrów dostarczonego opału. 

7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć niezwłocznie 

świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że dostarczony opał spełnia 

w/w parametry 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia oraz 

wynagrodzenia umownego ze względu na okoliczności, których nie można przewidzieć 

w momencie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

warunki atmosferyczne, itp.). 



9. W przypadku zmniejszenia wielkości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie za niezrealizowany przedmiot 

zamówienia 

10. Dostawa opału od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego opału, zgodność  

z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania zamówienia. 

13. Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym i w zależności od 

warunków atmosferycznych może ulec zmianie. 

 

§ 2 
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 28.04.2020 r. 

 

§ 3 

1. Terminy dostarczania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1, Dostawca 

zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym zgodnie z jego potrzebami  

i możliwością składowania. 

2. W przypadku gdyby przedmiot umowy nie odpowiadał określonym w § 1 pkt 3  parametrom 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie odebrania kwestionowanej partii pelletu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia dostaw. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności między tonażem, dana dostawa nie będzie odebrana, a kosztami ważenia będzie 

obciążony Dostawca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek pelletu i wykonania analiz 

chemicznych. W przypadku stwierdzenia laboratoryjnie niezgodności parametrów miału 

określonych w § 1 pkt 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia 20% ceny pelletu 

dostarczonej partii lub zwrotu pelletu Dostawcy. 

5. Zwrot partii pelletu następuje na koszt i staraniem Dostawcy. 

 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za pellet stanowiący przedmiot dostawy 

cenę określoną w ofercie z dnia ……………roku wynoszącą brutto…………….. 

(słownie brutto zł:) 

W tym: Cena netto ………….  (słownie: zł), podatek VAT 23% ……….(słownie:). 

2. Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie dostawy pelletu oraz transport na plac w 

Rybczewicach Drugich i pozostaje niezmienna do końca realizacji umowy. 

3. Szacunkowa wartość umowy wyniesie: brutto: ……………..zł (słownie: ….zł). 

4. Ostateczne rozliczenie nastąpi wg faktycznie dostarczonej ilości opału na podstawie 

złożonych faktur. 

§ 5 

1. Należności za dostarczony pellet będą płacone sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2020 roku,  

z tym zastrzeżeniem, że termin płatności każdej z wystawionych przez Dostawcę faktur 

VAT nie może być krótszy niż 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 

2. Płatności za wynikające z niniejszej umowy zobowiązania Zamawiający będzie dokonywał 

w formie przelewów na konto bankowe Dostawcy. 

 

§ 6 

Dostawa pelletu drzewnego powinna być potwierdzona na druku WZ przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8 

Spory powstałe między stronami na tle wykonania postanowień umowy oddane będą 

rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 



§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

     ZAMAWIAJĄCY:        DOSTAWCA: 
 

 


