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   Załącznik nr 4 do SIWZ ZP 20/2020 

    

 

                                

 
UMOWA ZP ………….  (WZÓR) 

 

zawarta w dniu …………….. r. w Obornikach Śląskich w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pomiędzy: 

 

Powiatem Trzebnickim, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,                         

NIP  915-16-05-763  - Domem Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego 33  

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektor Domu                -  Halina Kucznier     

                                                                                
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

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

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

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  sukcesywnych dostaw  paliwa drzewnego - pelletu, do kotłowni mieszczącej się w Domu Pomocy 

Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach, ul. Polna 43) w szacunkowej ilości około 

225 ton, odpowiadającego wymaganiom normy jakościowej DIN PLUS lub EN PLUS A1 lub równoważnej 

potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem, 

2) transportu na własny koszt i na własne ryzyko zamówionego pelletu, za pomocą autocysterny 

przystosowanej do transportu pelletu  oraz rozładunku na własny koszt i na własne ryzyko zamówionego 

pelletu do magazynu za pomocą złącza pneumatycznego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostaw pelletu Din PLUS lub EN PLUS A1 lub równoważnego, z tym 

zastrzeżeniem, że pellet będzie spełniać następujące kryteria: 

-wyprodukowany wyłącznie  z trociny drzew iglastych – bez kory drzewnej 

-średnica 6 mm (tolerancja +- 1 mm) 

-wartość opałowa nie mniejsza niż 16500 kj/kg 

-gęstość nasypowa co najmniej 600 kg/m3 

-zawartość popiołu do 0,7 %  

-wilgotność do 10% 

-dostarczany pellet musi być przesiany, bez zanieczyszczeń oraz drobnych frakcji i trocin. 

 

§ 2. 

Strony zgodnie postanawiają, że dostawy pelletu odbywać się będą każdorazowo na podstawie zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich lub wyznaczonego 

pracownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: ………………….. w  terminie nie 

dłuższym niż……….. godziny od momentu zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że jednorazowa ilość 

zamawianego pelletu wyniesie od 13 do 16 ton. 
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§ 3. 

1. Wykonawca do każdej dostawy załączy aktualny certyfikat jakości dostarczonego pelletu, przy czym w 

przypadku dostarczenia certyfikatu innego niż DIN PLUS lub EN PLUS A1, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykazania, że przedłożony certyfikat jest równoważny z certyfikatem DIN PLUS lub 

EN PLUS A1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania kontroli laboratoryjnej losowo wybranej próbki pelletu 

dostarczonego przez Wykonawcę bez powiadomienia Wykonawcy, w celu kontroli jakościowej w 

zakresie zgodności dostarczonego i wykorzystywanego pelletu z właściwościami fizyko – chemicznymi 

określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Ujawnienie przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających właściwości 

próbki pelletu danej dostawy z parametrami określonymi w umowie, może być uznane za niezgodne z 

zamówieniem i może  podlegać reklamacji. 

4. W przypadku reklamacji przez Zamawiającego jakości pelletu, Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie 

badań w niezależnym laboratorium. W przypadku, gdy jakość dostarczonego pelletu nie spełnia 

właściwości określonych w § 1 ust. 2, koszt wykonania badań obciąża Wykonawcę. 

5. Niezależnie od ust. 4, w przypadku reklamacji jakościowej lub ilościowej Wykonawca zobowiązany jest 

maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia reklamacji dostarczyć odpowiednią, zgodną z 

zamówieniem ilość pelletu wolnego od wad lub brakującego w przypadku reklamacji ilościowej. 

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo do zakupu pelletu na koszt i ryzyko Wykonawcy w ilości i jakości pelletu odpowiadających 

reklamowanemu pelletowi.  

7. W przypadku, gdy wadliwy pellet Wykonawcy zostanie wsypany do zbiorników Zamawiającego, w 

których będzie znajdować się inny pellet, Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt i na swoje 

ryzyko wymienić całą zawartość zbiornika, zgodnie z ilością znajdującą się w zbiorniku po jego 

wypełnieniu przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający w czasie trwania umowy raz zażąda od Wykonawcy wyników badań     dostarczanego 

pelletu, a w szczególności wartości opałowej, zawartości siarki oraz zawartości popiołu. Wyżej 

wymienione badania musza być wykonane w akredytowanym laboratorium. 

 

§ 4. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że dostawa pelletu następować będzie do zbiorników Zamawiającego, pod 

adresem Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z Filią w Rościsławicach ul. Polna 43 

Rościsławice, 55-120 Oborniki Śląskie. 

2. Odbiór pelletu odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron na podstawie dokumentu WZ. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w czasie odbioru kontroli wstępnej obejmującej: 

1) sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń, zamieszczonych przez producenta; 

2) sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo potrzebom Zamawiającego w 

przedstawionym zamówieniu. 

4. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem Wykonawca dokona korekty dostawy na własny 

koszt i na własne ryzyko. 

 

§ 5. 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie się kontaktował z 

przedstawicielem/ami Wykonawcy tj.: 

    ………………………………………………………………. 

 

§ 6. 

1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalna cena za wykonanie całej umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy wynosi  ………………… zł (słownie: 

……………………………………………..złotych ……………. groszy) netto, powiększona o podatek 

VAT według stawki 23% w kwocie …………. zł (słownie: ……………………………………. złotych 

……………….. groszy), co w sumie                               wynosi ……………………. zł (słownie: 

……………………………………. złotych ………………….. groszy) brutto. 

2.  Strony zgodnie ustalają, że cena jednostkowa za jedną tonę pelletu wynosi ………………… zł (słownie: 

……………………………………………..złotych ……………. groszy) netto, powiększona o podatek 

VAT według stawki 23% w kwocie …………. zł (słownie: ……………………………………. złotych 

……………….. groszy), co w sumie                               wynosi ……………………. zł (słownie: 

……………………………………. złotych ………………….. groszy) brutto. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu prognozowanej ilości pelletu w czasie 

trwania umowy, co nie  może stanowić  podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń. 

4. Zapłata będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur tj. faktur wystawianych 

zgodnie z ust. 5-7. 

5.  Płatności następować będą w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę po każdorazowym 

prawidłowym wykonaniu dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy: 

………………………………………………………………………………… 

6. Fakturę należy wystawić na Nabywcę: 

 Powiat Trzebnicki,  

 55-100 Trzebnica,  

 ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,  

 NIP 915-16-05-763, 

 

natomiast w rubryce Odbiorca należy wpisać:  

  

Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich,  

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33,  

55-120 Oborniki Śląskie.  

7. Na kwotę określoną w ust.1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z kosztorysem 

ofertowym z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Powyższe kwoty zawierają 

wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jak również nie ujęte w dokumentacji przetargowej a niezbędne do wykonania zadania, a w 

szczególności posiadanie samochodu dostawczego, pracowników uprawnionych do wykonywania dostaw, 

a także odpowiednio przeszkolonych 

 

§ 7. 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) w wysokości 0,2% wartości brutto pelletu nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2) w wysokości 2% wartości brutto pelletu, w którym ujawniły się niezgodności jakościowe bądź 

ilościowe, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad lub 

brakującego licząc od upływu terminu wyznaczonego na dostawę; 

3) w wysokości 2% wartości brutto  zamówienia w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) w wysokości 2% wartości brutto dostawy pelletu za transport autocysterną, która nie jest 

wyposażona w złącze pneumatyczne. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego kary umowne. 

 

§ 8. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia wyczerpania ilości pelletu w    

§ 1, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2021r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy  

2) poniesienie przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy; 

3) niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

w tym w szczególności określonych w § 1, § 2 i § 3. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w  zakresie 

zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i 

usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia 

umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest 

uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
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zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega 

zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, 

przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w 

sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo 

wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.  zmiana nr 

rachunku bankowego), 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 

§ 10. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 2) stanowi integralną część umowy. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13. 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                 

 

 

 

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

 

 

 

 

WYKONAWCA 

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

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 


