
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego – 2 części.” 

 

 

Załącznik nr 2b do SWZ 

Projekt umowy dla części nr 2 

 (Znak postępowania: IR.272.1.16.2022) 

UMOWA NR ……………….. 
 
  zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,  
Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754  
w imieniu którego występują:  
1. ………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 
…………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:  
1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 
posiadającym nr NIP …………………., REGON ……………………………… zwanym w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”. 
 

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dla 
zadania pn. ,,Dostawa pelletu drzewnego dla placówek oświatowych Powiatu 
Kłobuckiego – 2 części” w trybie podstawowym,  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp zawiera się umowę dla części nr 2 
zamówienia o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje i dostarcza: pellet drzewny do Zespołu 
Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck w sezonie grzewczym 
2022/2023. 

2. Dostawa pelletu drzewnego w ilości 15 ton odbędzie się jednorazowo, zgodnie  
z formą wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy.  

3. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża Wykonawcę do chwili 
odbioru potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający wyznacza osoby pełniące nadzór nad realizacją zamówienia: 
………………. . 

6. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest do dostosowania się do 
wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z późn. 
zm.), wymienionych w ust. 7 – 10. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych 
elektrycznych lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu Umowy w ilości 
określonej w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
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8. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych 
użytkowanych przy wykonywaniu Umowy do wymagań ustawy o elektromobilności 
zawierające wykaz pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich udziału (o ile 
będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie z 
którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów 
samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. W wykazie należy wskazać: ilość, 
nazwę, rodzaj, numer rejestracyjny pojazdów samochodowych użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia. 

9. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod kątem spełniania 
przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy 
wykonywaniu Umowy odpowiednią ilość pojazdów samochodowych elektrycznych 
lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym. 

10. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań 
wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy musi spełniać warunki jakościowe określone w Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
oraz posiadać zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1 i certyfikatem DINplus. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć deklarację producenta o zgodności 
dostarczanej partii pelletu drzewnego  z normą i certyfikatem, przywołanym  
w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości 
dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań 
niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku potwierdzenia przez niezależną jednostkę, że dostarczona partia 
zamawianego materiału nie spełnia wymogów jakościowych określonych w ust. 1 i 2 
Wykonawca zobowiązany jest ponownie, niezwłocznie i na własny koszt dostarczyć 
materiał zgodnie z wymaganą jakością, w ilości odpowiadającej zakwestionowanej 
partii materiału, w terminie nie dłuższym iż 3 dni kalendarzowe od chwili 
powiadomienia wykonawcy o zaistnieniu takiego przypadku. 

 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy.  
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 14 dni od daty zawarcia 

umowy. 
 
 

§ 4 
1. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto (wraz z podatkiem 

VAT …%) ………………………. słownie: ……………………………, określonej w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
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2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dostawę, następować będzie wg cen 
jednostkowych: 
Pellet drzewny: …………………… zł/1t netto, słownie: ………….……………….. zł 
wyszczególniony w ofercie, na podstawie faktury po zrealizowaniu dostawy, 
określonej danym zamówieniem przywołanym w § 1 ust. 2, potwierdzonym przez 
Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym.  

3. Nabywcą faktury jest Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck 
NIP: 574-20-56-518, odbiorcą faktury – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku,  
ul. Ks. I. Skorupki 46,  42-100 Kłobuck.  

4. Płatnikiem faktury jest: Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46,   
42-100 Kłobuck.  

5. Należność Wykonawcy przekazana zostanie przez Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku 
przelewem na konto Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………… 

6. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 z późn. zm.). 

7. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy    o 
podatku od towarów i usług. 

8. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności. 

10. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

11. Wykonawca oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji 
dokumentującej niniejszą sprzedaż umieści właściwe oznaczenia grup towarów, 
rodzaju transakcji lub dowodu sprzedaży. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonaną i odebraną dostawę  
w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia. Jako termin dokonania zapłaty 
wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego, w banku 
polecenia przelewu. 

13. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy. 
14. Ceny jednostkowe brutto mogą się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany 

stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy, a nieznanej stronom 
umowy przed jej zawarciem. 

15. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy. 
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§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy przez zapłatę kar umownych w wysokości i przypadkach 
określonych poniżej: 

1) w przypadku niewykonania dostawy w ustalonym terminie, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, licząc po upływie terminu zakończenia realizacji 
zamówienia, 

2) w przypadku niewywiązania się z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, 

3) w przypadku potwierdzenia przez niezależną jednostkę, że dostarczana 
partia zamawianego materiału nie spełnia wymogów jakościowych 
określonych w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości danej partii 
materiału brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad określonego w § 2 ust. 4 niniejszej mowy, 

5)  z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,   
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z § 1 ust. 8 umowy – o ile 
dotyczy – oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów użytkowych przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy do wymagań ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych, lub złożenie oświadczenia, z 
którego wynika, że Wykonawca mimo zaistnienia okoliczności 
wynikających z ustawy o elektromobilności, nie spełnił ww. wymagań, w 
wysokości 1 000,00 zł, 

7) za każdy stwierdzony przypadek, kiedy Wykonawca do realizacji umowy 
nie używa wymaganej ilości pojazdów samochodowych elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym (wg ustawy o elektromobilności), w 
wysokości 500,00 zł. 

Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ustalonego  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 15 dni od dnia 
doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę 
uprawnioną, stosownego wezwania do zapłaty. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej  
z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie zostanie poprzedzone oświadczeniem 
Zamawiającego złożonym w tej sprawie. 

4. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej 
umowie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę czynności wynikających z umowy. 

3. 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 w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną dostawę potwierdzoną protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

       § 7 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ograniczenia zakresu umowy  
i ceny, zgodnie ze złożonym formularzem oferty, spowodowanych epidemią COVID-
19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wpływu okoliczności związanych  
z COVID-19 na wykonanie przedmiotu umowy;  
b) zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego 
wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
c) zmiany strony umowy – wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego 
wynikającego z odrębnych przepisów, 
d) zmiana danych osób pełniących nadzór nad realizacją zamówienia, 
e) zmiana terminu zakończenia umowy, w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, powodujących konieczność wydłużenia terminu 
dostaw przedmiotu umowy. 

5. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 4 lit. b)-e) nie mogą prowadzić do 
zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie. 

6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 
Integralną  częścią umowy są: 
Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Zał. Nr 2 – Kopia formularza ofertowego. 


