
                                                                                                         Załącznik  nr  4  do  SIWZ 

UMOWA (projekt) 
 

Zawarta w dniu  ……………….. r.  w Janowicach   Wielkich 

pomiędzy: 

Powiatem Jeleniogórskim, Domem  Pomocy  Społecznej   

58-520  Janowice  Wielkie ul. Chłopska  1, NIP 611-250-35-48 

 reprezentowanym przez: 

- Halinę Rudnik                     -  dyrektora 

- Bogumiłę  Mikołajczyk       - główną  księgową 

 zwanym w dalszej części umowy ’’Zamawiającym” 

a 

Firmą…………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………..                  REGON …………………………………………… 

Wpisaną do……………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy ”Dostawcą”  

 

§ 1  

 

Stosowne do dokonanego przez Zamawiającego w dniu ………………… r. wyboru oferty Dostawcy 

na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w przetargu nieograniczonym, Zamawiający 

zleca, a Dostawca przyjmuje do  wykonania  i zobowiązuje się dostarczać  w okresie  od  lipca  2016r  

do  czerwca  2017  r.   pellet drzewny  w ilości  ok. 209 ton  łącznie, do zbiorników Zamawiającego 

(silosów) zlokalizowanych na terenie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Janowicach  Wielkich  przy     

ul. Chłopskiej  1. 

Wykonawca zapewnia, że dostarczany pellet  będzie  należytej jakości, o parametrach:  

 Rodzaj paliwa pellet z drewna  

 Wartość opałowa średnia 18 [MJ/kg] 

 Gęstość średnia 600 [kg/m3] 

 Temperatura zapłonu >200 [°C] 

      Wilgotność <10 % 

  Zawartość popiołu <1,5% 

  Zawartość siarki < 0,08% 

  Zawartość chlorków < 0,039 

surowiec trociny i wióry drewniane,  w formie walców o średnicy od 6 do 8 mm i długości do kilku 

centymetrów, 

Dostarczany pellet będzie posiadał normę  jakościową DIN lub DIN plus.  

 

§ 2  

 

Dostawy będą się odbywać każdorazowo, po telefonicznym  zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż ………dni (nie wlicza się dnia zamówienia pelletu). 

Maksymalna wielkość  każdorazowej dostawy  wynosić będzie 24 tony pelletu.  

 

 



§ 3 

 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody 

Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. Pellet niespełniający wymaganych parametrów Dostawca 

odbierze od Zamawiającego na swój koszt, a następnie dostarczy zamiennie inny spełniający 

parametry w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wady pelletu. Udowodnienie jakości dostarczonej partii 

pelletu spoczywa na Dostawcy. 

W razie nieodebrania przez Dostawcę wadliwej partii pelletu, w ustalonym czasie 48 godzin, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia 

brutto  za każdy dzień pozostawania w zwłoce przez dostawcę. 

 

§ 4 

 

Termin wykonania umowy ustala się następująco: 

- rozpoczęcia dnia ........ lipca  2016  r. 

- zakończenia dnia 30  czerwca   2017 r. 

 

§ 5 

 

Każdorazowa dostawa pelletu  będzie sprawdzona przez pracownika Zamawiającego i potwierdzona 

na dokumencie dostawy.   

 

§ 6 

 

1. Należność za jedną tonę pelletu dostarczonego do siedziby Zamawiającego wynosi: ………..zł 

netto (słownie netto złotych:  ……………………………………….),  tj.  ………  zł brutto 

(słownie brutto złotych:  ……………………………………………………………………..). 

Powyższa cena jest ceną ryczałtową ustaloną  na  podstawie  złożonej oferty w wyniku 

postępowania  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie przetargu nieograniczonego,  

rozstrzygniętego w  dniu …………………r  i obejmuje 23%  podatek VAT oraz wszystkie  

koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

2. Całkowita  wartość  zadania  netto  wynosi …………….  zł  (słownie netto złotych:  

……………………………………………………………………………………….) 

Brutto  z  23%  podatkiem  VAT  wynosi: ………………….  zł (słownie brutto złotych:  

………………………………………………………………………………………) 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, że należność za każdorazową dostawę pelletu zostanie uregulowana                

w terminie 14 dni licząc od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po 

potwierdzeniu  dostawy przez pracownika Zamawiającego. 

2. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i odebraną  przez  

Zamawiającego  ilość pelletu.  

 

§ 8 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od realizacji umowy w terminach określonych        

w  § 4 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w  wysokości  10%  

wartości zamówienia brutto. 

2. Niedostarczenie zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu go przez Zamawiającego               

w terminie dłuższym niż ……… dni,  skutkuje naliczaniem przez Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia wyliczonego jak w pkt 1, za każdy dzień 

zwłoki,  a niewyjaśnione pozostawanie w zwłoce dłużej niż 7 dni uznane zostanie jako 

odstąpienie od realizacji umowy i spowoduje skutki określone w pkt. 1. 



 

§ 9 

 

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

  

§ 10 

 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w terminie 30 dni  po  pisemnym 

wypowiedzeniu. Bieg wypowiedzenia musi się rozpocząć od 1 dnia miesiąca. 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd             

w Jeleniej  Górze. 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego        

i   Prawa Zamówień Publicznych.  

 

§ 12 

 

Integralną część umowy stanowi oferta Dostawcy  oraz kalkulacja cenowa.  

 

§ 13 

 

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

 

 

 

Zamawiający:                       Wykonawca: 

 

 
 

 

 

 

 

 


