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Załącznik nr 1do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

Dotyczy postępowania nr: DPS/ZP/2/2020 

 

( pieczęć adresowa Oferenta) 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu 
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 wraz z załadunkiem, transportem  przy  użyciu  
samochodu-autocysterny  przystosowanej  do  transportu  pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynów  za pomocą 
złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie w ilości 
szacunkowej około 250 ton, w okresie od listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r. składamy naszą ofertę na 
następujących warunkach: 

1. Nazwa i adres oferenta: 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Przedmiot oferty: 

„Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 wraz z 
załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i 
rozładunkiem pelletu do magazynów  za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Domu Pomocy 
Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie w ilości szacunkowej  około 250 ton, w okresie od listopada 2020 r. do 30 listopada 
2022 r.” 

3. Cena oferty: 

Cena oferty brutto za całość zamówienia wynosi: ……………………………................ zł Słownie brutto złotych: 
……………………………………...…………………………….. zł 

4. Kalkulacja ceny oferty: 

Cena netto 

za 1 tonę pelletu (zł) Szacowana ilość pelletu Wartość netto = CENA OFERTY NETTO (zł) Stawka podatku VAT 
w 

% Cena brutto za 1 tonę pelletu (zł) Łączna wartość brutto (zł) = CENA OFERTY 

BRUTTO 

1 2 3 (1x2) 4 5 (1x4) 6 (2x5) 
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 250 ton     

Kryterium II – certyfikat jakości pelletu DIN PLUS lub A1 wykonawcy 

  

Certyfikat jakości pelletu DIN PLUS lub A1 Posiadamy certyfikat jakości pelletu DIN PLUS lub A1 

 

……………………………….. (wpisać TAK lub NIE) Kserokopia w załączeniu 

 

Kryterium III - termin dostawy jednorazowej 

 

Termin dostawy jednorazowej (gwarantowany przez cały okres trwania umowy)  

do ………….. godzin 

 

(wpisać odpowiednio: 72 lub 96 godz.) 

 

5. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. 

6. Oświadczamy, że cena jednostkowa 1 tony pelletu drzewnego przedstawiona w ofercie nie ulegnie 
zwiększeniu i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

7. Oświadczamy, że cena jednostkowa za 1 tonę pelletu drzewnego przedstawiona w ofercie obejmuje 
wszystkie koszty Wykonawcy, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, koszty 
dostawy, koszty wyładunku oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, udzielone rabaty, promocje 
czy inne obniżki cen związane  z  zakupem  hurtowym,  jak  również  zysk  Wykonawcy  zgodnie  ze  specyfikacją i 
umową. 

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa niewykorzystywania 
planowanych ilości pelletu drzewnego podanych w SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ. W takim przypadku 
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy za rzeczywistą ilość dostarczonego pelletu drzewnego. 

9. Zobowiązujemy się dostarczać Zamawiającemu konkretną zamówioną przez niego ilość pelletu drzewnego od 
listopada 2020 r do dnia 30 listopada 2022 r. 

10. Zobowiązujemy się dostarczać zamawiany pellet drzewny w ciągu ………..godz. od momentu przesłania 
zamówienia elektronicznie lub faksem. Zamówienia będą realizowane jedynie w dni robocze. 

11. Oświadczamy, iż będziemy dostarczać Zamawiającemu pellet drzewny spełniający parametry normy 
jakościowej DIN plus lub A1 i każdorazowo przy dostawie dostarczymy certyfikat jakości wykonawcy. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i  jej  załącznikami,   
wszelkimi   zmianami   wprowadzonymi   przez   Zamawiającego   w trakcie  postępowania,  w  związku  z  powyższym  
nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami. 
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13. Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty      i wykonania 
zamówienia. 

14. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą   na  czas  wskazany   w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

15. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

16. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej oferty są 
kompletne i  zgodne  z  prawdą  i  są  integralną  częścią  złożonej oferty. 

17. Nr rachunku bankowego Oferenta 

....................................................................................................................................................... 

18. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 

1) imię i nazwisko …………………………………………………………………………... tel. kontaktowy 
…………………………………………………………………………… adres email ……………………………………………………………………………….. 
zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………... 

19. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: imię i nazwisko 
………………………………………………………………………………… stanowisko 
……………………………………………………………………………………… tel. kontaktowy 
………………………………………………………………………………. adres email: 
……………………………………………………………………………………. uwagi 
…………………………………………………………………………………………… Załączniki do oferty: 

 

Lp. nazwa załącznika ilość stron 

..... .............................................................................................................................. 

..... .............................................................................................................................. 

 

.................................................... dnia ...................... 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

*) niepotrzebne skreśl 
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Załącznik nr 2do SIWZ 

 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu 
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, 
Miłków 138 / 165, 58-535 Miłków w okresie od listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r. 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
……………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 

.................................................... dnia ...................... 

 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

*) niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3do SIWZ 

 

 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu 
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, 
Miłków 138 / 165 , 58-535 Miłków w okresie od  listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r. 

oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

 

.................................................... dnia ...................... 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu 
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, 
Miłków 138 / 165, 58-535 Miłków w okresie od listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r. 

oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

.................................................... dnia ...................... 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu 
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub A1 dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, 
Miłków 138 / 165, 58-535 Miłków w okresie od listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r. 

oświadczam, co następuje: 

 

 

Oświadczam,  że wszystkie informacje podane w powyższych  oświadczeniach  są aktualne    i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

................................................... dnia ...................... 

 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

...................................................................... 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

WYKAZ DOSTAW 

Wykaz realizowanych lub zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zamówień na dostawy pelletu drzewnego z podaniem ich opisu, wartości, dat realizacji i 
odbiorców. 

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech 
dostaw pelletu drzewnego o wielkości co najmniej 200 ton rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy 
Zamawiający (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie) jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia 
wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

 

Lp. Opis zamówienia Wartość zamówienia brutto 

(PLN) Termin realizacji (miesiąc i rok) Nazwa i adres Zamawiającego 

   Rozpoczęcie Zakończenie  

      

      

 

 

...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Ja , ................................................................................................................................... , niżej 

podpisany , reprezentuję firmę : 

...................................................................................................................................................... 

nazwa oferenta 

....................................................................................................................................................... 

adres oferenta 

 

działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 
niniejszym oświadczam , że firma którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji        i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618,1634 ze zm.). 

...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

............................................................................. 

pieczęć firmy 

 

dotyczy sprawy: DPS/ZP/2/2020 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

Ja , ................................................................................................................................... , niżej 

podpisany , reprezentuję firmę : 

...................................................................................................................................................... 

nazwa oferenta 

....................................................................................................................................................... 

adres oferenta 

działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 
niniejszym oświadczam , że firma którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej,   w  rozumieniu   ustawy  z   dnia  
16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji    i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618,1634 ze zm). 

W związku z powyższym składam wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

...........................................................................,dnia ............................. 

 

 

 

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

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w Miłkowie  pomiędzy: 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” w Miłkowie, ul. Miłków 138, 58-535 Miłków 

reprezentowany przez: 

Leonarda Jaskółowskiego  - Dyrektora 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  - Anny Poremby zwanym w dalszej treści umowy - Zamawiającym 

 

a 

..................................................................................................................................................... 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………… NIP ........................................ 
REGON……………………. 

wpisaną w dniu ............................................ do Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS ....................................................... *) 

wpisaną w dniu .......................................... do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej 

pod numerem ............................................... *) 

zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą reprezentowaną przez: 

1.        …………………………………………………………………………………………... 

2.        …………………………………………………………………………………………... 

3.     …………………………………………………………………………………………... na podstawie wygranego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i oferty złożonej przez Dostawcę w dniu 
......................................... 2020 r. 

 

§ 1 

1. W oparciu o  dokonany  wybór  oferty Wykonawcy w  przeprowadzonym  postępowaniu o  udzielenie  
zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  Zamawiający  zleca,  a Dostawca przyjmuje do wykonania i 
zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie paliwo drzewne – pellet w ilości szacunkowej około 250 ton łącznie do 
magazynów  zlokalizowanych na terenie DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków w 
okresie od listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2022 r. 
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2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego oraz 
złożoną ofertą. 

 

3. Zamawiający zastrzega, ze może nie dokonać zamówienia planowanych w/w ilości pelletu. 

 

4. Dostawcy nie przysługują  wobec  Zamawiającego  żadne  roszczenia  odszkodowawcze  z tytułu zamówienia 
mniejszej ilości pelletu przez Zamawiającego. 

 

5. Przedmiot dostawy będzie realizowany na koszt i ryzyko Dostawcy. Do obowiązków Dostawcy należy: 

a) załadunek i transport przy użyciu samochodu przystosowanego do transportu pelletu 

b) ubezpieczenie dostawy pelletu 

c) rozładunek zamówionej ilości pelletu do magazynów  za pomocą złącza pneumatycznego. 

 

§ 2 

1. Umowę zawiera się na czas określony od listopada 2020 r do dnia 30 listopada 2022 r. 

 

§ 3 

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność 
przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. 

 

2. Dostawca zapewnia Zamawiającego, iż dostarczany pellet drzewny będzie spełniał parametry jakościowe 
normy DIN plus lub A1. Potwierdzeniem tego będzie certyfikat jakości wykonawcy. W przypadku braku certyfikatu 
dla dostarczonego pelletu, odbiór nie zostanie dokonany, a to oznacza iż umowa nie została wykonana   w terminie. 

 

4. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów 
wyszczególnionych w normie jakościowej DIN plus lub A1, Zamawiający zleci wykonanie badań dostarczonego 
pelletu dotyczących spełniania wymaganych norm jakościowych. O wykryciu wady w dostarczonym pellecie 
Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Dostawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 

 

5. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań 
Zamawiający obciąży Dostawcę. Ponadto Dostawca opróżni na własny koszt magazyny z dostarczonego 
nieodpowiadającego wymaganiom pelletu i dostarczy nowy pellet posiadający normę jakościową DIN plus lub A1. 
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6. Świadczenia częściowe będą uruchamiane każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na 
podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w ustalonym trybie. Dostawa przedmiotu umowy będzie 
realizowana na podstawie zamówienia elektronicznego. 

  

7. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony pellet w terminie do 

……… godzin od zamówienia przesłanego elektronicznie zgodnie ze złożoną ofertą. Dostawca będzie realizował 
zamówienia jedynie w dni robocze. 

 

8. Przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony do odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzi na oryginale 
faktury VAT lub innym dokumencie dostawy ilość dostarczonego pelletu przez Dostawcę. 

 

9. W przypadku nierealizowania dostaw pelletu przez Dostawcę w terminie uzgodnionym podczas składania 
zamówień,  Zamawiający dokona  zakupu  pelletu  u innego  dostawcy i obciąży Dostawcę kosztami zakupu oraz 
kosztami związanymi z różnicą cen pelletu. 

 

10. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) 

 

na zasoby którego Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 
…………………………………………... 

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

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

 

11. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci,  o którym mowa  w § 3 ust. 10 umowy 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego cena 1 tony pelletu uwzględniająca wszystkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem do 
magazynów  Zamawiającego wynosi: 

 



  
DPS „JUNIOR” w Miłkowie                                                                                      znak sprawy: DPS/ZP/2/2020 

Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020 / 2022 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    

str. 14 

 

Netto złotych: …................... (słownie złotych netto: …………………………………....) Brutto złotych : …………….. (słownie 
złotych brutto: …………………………………). 

2. Cena oferty za całość realizacji umowy wynosi: 

. 

Netto złotych: …................... (słownie złotych netto: ……………………………..........) Brutto złotych: …………….. (słownie 
złotych brutto: ……………………………………) 

  

Dostawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego pelletu. 

 

3. Cena 1 tony pelletu obejmuje wszystkie koszty Dostawcy, związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się 
do przedmiotu zamówienia, koszty 

dostawy, koszty wyładunku oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, udzielone rabaty, promocje 
czy inne obniżki cen związane z zakupem hurtowy, jak również zysk Wykonawcy. 

 

4. Płatność za dostarczony pellet będzie realizowana po każdej dostawie na podstawie wystawionej przez 
Dostawcę faktury VAT w PLN w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Dostawcy:  

.................................................................................................................................................... 

5. Faktury mają być dostarczane i wystawiane na jednostkę zamawiającą opał, zgodnie z zapisami: 

Nabywca: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, 58-535 Miłków 138 

6. Zwłoka w zapłacie upoważnia Dostawcę do naliczenia ustawowych odsetek. 

 

7. Nie dopuszcza się zmian cen pelletu przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 5 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy oraz w przypadku określonym w § 7 ust. 1. 
niniejszej umowy w wysokości 4.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: cztery tysiące) 

2) z tytułu zerwania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 4.000,00 złotych brutto (słownie 
złotych brutto: cztery tysiące) 

3) za opóźnienie w dostawie pelletu lub nieterminowego usunięcia stwierdzonej wady pelletu w wysokości 
400,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: czterysta) za każdy dzień opóźnienia. 
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§ 6 

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 
4.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: cztery tysiące), za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  
w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości   o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca 
realizuje zamówienie: 

  

a) bez zachowania należytej staranności 

b) z naruszeniem obowiązujących przepisów 

c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 

 

2. Każda ze Stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Ewentualne spory między Stronami wynikające z niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte, 
podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
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1) zmiana stawki podatku VAT - zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem 
zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń   podatkowych   i   obowiązujących   stawek   podatku   VAT    
mających   związek z niniejszym przedmiotem zamówienia. 

2) inne zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub 
zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w formie 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
(Zamawiającego i Dostawcy). 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 

 

 

 


