
 

  

 

 

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

 

UMOWA NR MPŚ.III.262.13……...2018 

 

zawarta w dniu ………    r. w Słupsku, pomiędzy: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Samorząd Województwa Pomorskiego pod numerem 2/99, posługującym się numerem identyfikacji 

podatkowej 839-10-03-052,  reprezentowanym przez: 

Marzennę Mazur – Dyrektora 

przy kontrasygnacie Marioli Wrześniak- Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………..,  

NIP: ………………………., REGON: ……………………………. 

 reprezentowanym przez……………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 

pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiału opałowego stałego typu 

pellet drzewny dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział Etnografii 

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku”, zwanego 

w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia 

następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy   

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy materiału opałowego stałego typu pellet drzewny 

dla  potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddziału Etnografii – Muzeum Kultury 

Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku. 

2. Charakterystyka przedmiotu umowy: 

1) surowiec: pellet drzewny, 

2) średnica: Ø  8 mm, 

3) długość: max. 50 mm,  

4) max. zawartość popiołu: 0,7 % całkowitego ciężaru,  

5) wartość opałowa: min. 18,0 MJ/kg 

6) gęstość (ciężar właściwy): min. 0,6 kg/dm
3
, 

7) zawartość wody: max. 10%, 
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8) ścieranie: max. 2,3-2,5%, 

9) zawartość siarki: max. 0,03%, 

10) zawartość azotu: max. 0,3%, 

11) zawartość chloru: max. 0,02%, 

12) jakość produktu potwierdzona certyfikatem jakości DIN plus bądź równoważnym w zakresie 

poziomu wilgotności, ścieralności, gęstości i zawartości wypełniaczy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do przedstawienia Zamawiającemu w dniu 

dostawy wymaganego aktualnego certyfikatu DIN plus bądź równoważnego na dostarczony 

pellet drzewny. 

4. Worki w których będzie zapakowany pellet musi posiadać  nazwę  producenta i numeru 

certyfikatu.  

5. W przypadku braku oznaczeń należy każdorazowo do partii dostarczanej dostawy oprócz 

aktualnego certyfikatu dołączyć oświadczenie odnośnie parametrów i pochodzenia pelletu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę zgodności 

jakościowej dostarczanego pelletu drzewnego z normami określonymi w ust. 2 i 3 poprzez 

pobranie próbki pelletu drzewnego, która w przypadku ewentualnych podejrzeń, co do jakości 

produktu będzie oddawana do badania laboratoryjnego. 

7. Koszty badania laboratoryjnego obciążają: 

1) Wykonawcę – jeżeli pellet drzewny nie spełni parametrów określonych w ust. 2 i 3, 

2) Zamawiającego – jeżeli pellet drzewny spełni parametry określone w ust. 2 i 3. 

 

§ 2. 

Termin obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: od dnia 01.01.2019r. do dnia 

31.12.2019r bądź do momentu wykorzystania kwoty zawartej w umowie. 

 

§ 3. 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest: 

1) ze strony Zamawiającego: Roman Płatek lub  Edyta Statkiewicz; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………. 

 

§ 4. 

Sposoby i miejsce realizacji dostaw 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówionego pelletu drzewnego do siedziby 

Zamawiającego mieszczącej się w Swołowie 15, na własny koszt oraz do jego rozładunku na 

placu przed drzwiami kotłowni znajdującej się przy Oddziale Etnografii Muzeum Kultury 

Ludowej Pomorza w Swołowie. Aby prawidłowo zrealizować dostawę z rozładunkiem, 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy pelletu  samochodem z HDS-em  nie 

dłuższym niż 12 m. 

2. Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb 

przesyłając Wykonawcy zamówienie faxem lub pocztą elektroniczną z tym, iż wielkość 

każdorazowej dostawy nie będzie mniejsza niż 5 i większa niż 10 ton pelletu drzewnego. 



 

3. Dostawa zamówionego pelletu winna nastąpić w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w 

zamówieniu w godzinach od 8:00 do 15:00.   

4. Dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do 

wskazanego miejsca, o którym mowa w ust. 1.  

5. Pellet drzewny dostarczany będzie na paletach w workach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie dostarczanego pelletu w czasie 

transportu oraz wykazania dbałości przy jego załadunku i rozładunku. 

7. Podczas każdorazowej dostawy Wykonawcy zobowiązany jest dostarczyć aktualny certyfikat 

jakości DIN Plus bądź równoważny na dostarczony pellet drzewny. Brak certyfikatu stanowi 

podstawę do odmowy przyjęcia towaru. 

8. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy. Dowodem 

zrealizowania dostawy towaru jest protokół odbioru partii pelletu drzewnego bez wad podpisany 

przez pracownika MPŚ w Słupsku wskazanego w § 3 pkt. 1. 

9. W razie wątpliwości, co do jakości dostarczonego paliwa ostateczny odbiór jakościowy 

Zamawiający dokona na podstawie badania przeprowadzonego wg procedur określonych w § 1 

ust. 4 i 5. 

10. W przypadku dostawy wadliwej partii pelletu drzewnego Wykonawca zobowiązuje się do 

przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwej partii pelletu drzewnego oraz pokrycia wszelkich 

kosztów z tym związanych. 

11. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem pelletu drzewnego 

powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego paliwa. 

12. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od 

wad. Wykonawca usunie wadę w terminie  w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wady. 

13. W przypadku towaru niespełniającego wymagań określonych w § 1 ust. 2 umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia towaru. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zamawiający zapłaci na rzecz 

Wykonawcy, cenę łączną w wysokości :                   

netto: ………………….zł + podatek VAT 23 % tj. ……………………. zł 

brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………..  zł 

słownie brutto:  …………………………………………………………. zł. 

zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę na etapie zapytania  cenowego. 

2. Poszczególne dostawy pelletu drzewnego będą realizowane w oparciu o cenę jednostkową 

zaoferowaną przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

wysokości ……………. netto za tonę. 

3. Wskazana powyżej cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

 



 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur częściowych za realizację każdorazowej 

dostawy pelletu drzewnego na: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska    

5-9, 76-200 Słupsk, NIP: 839-10-03-052. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za zrealizowaną dostawę będzie 

protokół odbioru towaru bez wad podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

dokonującego odbioru dostawy, zgodnie z § 4 ust. 8 umowy. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy nr …………………………………………………w terminie 30 dni 

licząc od daty otrzymania faktury.  

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku Wykonawcy. 

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do 

Zamawiającego faktury korygującej. 

§ 6. 

Opóźnienie i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 3% wartości netto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy; 

2) w wysokości 10% wartości szacunkowej umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia 

przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowane dostawy. 

5. Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostaw, jak 

również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Kara umowna jest należna bez względu na poniesione przez Zamawiającego szkody. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości szacunkowej umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 

1 umowy. Kara umowna nie jest należna, jeżeli odstąpienie nastąpiło w trybie § 7 ust. 1 i 2 

umowy. 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w 

sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze złożoną ofertą oraz 

zapisami umowy, 

2) Wykonawca nie wywiązał się terminowo z minimum 2 dostaw pelletu drzewnego, 

 



 

3) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 

podstawą odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 

poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Rozwiązanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test 

jednolity Dz. U. z 2016 r poz.922 z poźn. zm) informuję, że administratorem danych osobowych 

jest Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk. 

Dane osób fizycznych przetwarzane są w celu zebrania ofert, wyłonienia zwycięzcy zamówienia 

publicznego i podpisania umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, 

które go dotyczą w trybie art. 32 ustawy. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



 

Załącznikami do niniejsze oferty są: 

1.  Formularz oferty złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

                        ……………………………… 

                      
           Zamawiający                                                                             Wykonawca 

 


