
Projekt umowy na dostawę węgla ekogroszku

w sprawie 
".uu:.:T,o Yff"9rT*3}§*;ó :,ł:łĄ:nru pomocy społecznejw Strzelcach oP, i.llią"* sr/-i'rzgwie i filią *i.sii.yo ul. Strażacka 8 _ zawarta wdniu """""" w miejscowości"Śi.".l." opolŚkie.-n"^ruu* p";i;;;; Strzeleckimoreprezentowanym przez Jolantę 

,9j]t.rrj. ;;jir"ił, na podstawie upoważnieniawYdanego Przez Zarząd Po*iuiu'strzeleckieg" łh 08.12.2016r. Dyrektorowi DpSw Strzelcach On. z filią,* Śr"ri."o*i" i-?iiią' i'Ł.:licy, ul. St#u.m 8, 47-100

ił?[:f';;.tx_{;|:,:Ź^ł;:;wialącym;l-=Nib,,zso ąóii_ó]t,i_l..p.o* adzącym
Wykonaw.ą, Ńrp, .,,......::nrezentowanYm 

przez; 1.......... zwanym dalej

I. Przedmiot umowy

LZamawiającY udzielaniniejszego ,u-o*i.ni§ul.ra podstawie Zarządzenianr 5/2021DyrektoraDomu PomocY SPołecznej ; S';;;l.iń 
.oĘ. :fiiń;i;iliszowie i.filią w resnicy w sprawie

$ffłói,",ffffi|:: 
ułzielń-a-^,ilo*i",i, łto.}.ti'wartość nie przekracza kwoty

2' WYkonawca zobowiązuje się do wykonan ia przedmiotu umowy, określonego w ust.l;i,".łi:j'rr*"Tffil]ą'Ymi"P""ii;i prawa, normami branzowym i otaz przy zachowaniu

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1

]esi.l ekogroszek płukany * iioS.i iOOt20) o parametrach:

§2.
niniej szej umowy obejmuj e :

(dostawa do DPS ńnu"Leśnica ul. Szpitalna

- #ffil'ffiff !:XtrI26 
000kl/kg klasa 261050/06 sortyment 0223lcc

- niskie p-ęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)- zawartość siarki do 0,60lo,- zawutość popiołu do 7,0%io,- wilgotność mniejs za niż l0%o,- typ 31.1 lub 31.2 tub 32.1- zawaftość miału do 5%o (granulacja ziarna ponizej 4mm).
i;;ir**ie 

certyfikatow na adri.;PŚ;i.;;;^i;';;1r'.,u*" 
7 dni po kazdej dostawie

1. Wykonawc a zo,bowiyuje 
. 
się ..utirowa! przedmiotasortyment posiadaiący odpówiednie kryteria 

"r.r"sr"ry-ił'ffi,.ry:1 |1zepi:adi i ,rormańi iruiro*y.i... L)ró ma prawo żądać okazania dokumeniów, o którychwykonania przezniego badań jakoJ.ioi,o-iroSciowych.

II. Rozpoczęcie i prowadzenie dostaw

niniejszej umowy w oparciu o
w Polskich Normaóh oraz zgodne z

mowa w ust.1 od wykonawcy oraz
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:i.fr :ffi il';"ilią,#Ł:Tffi"ĘŁ*.:"ń""^,#;3#l,.,..n,.znielubdrogą
b)Palacz zmianov'lY obecnY p-y 

"Jb-il 
rze przedmioiu zamówienia (wyrywkowe sprawdzenieilości i pobieranie próbek'O""jur.oj"i węgla),

c) węgiel składowańy jest * piń.y - r<otłówni zamawiającego,d) wykonawca zapęwnia dobĄ :"r."Se węgla,e) zamawiającY zastrzega sobie mozliwośjĘywkowego spraw dzeniawagi dostarczonegowęgla' dojazd i koszt iazenia aoł".ut"z;J;';;#i,i *uro*.go na koszt wykonawcy,0 DPS Posiada Plawo do kontroiilakości 
",""liririlich dostaw_zgodnie zparametramiokreślonymi w § I poprzez: ;;ioĘl; :; 
^wil;;fi;:, 

badań prrJpro*udzonych przez
iiĘił!#:i:::'fr1 l1i.:".p;,ruytu"j", 

ał,i","aiłt próbkę j"-i,"a* przęzpodmiot
g) DPS ma prawo do *".yn*u.ji bud^..lyedłozonych przez Wykonawcę, o którychmowa w pkt. 

| , 
d,ostar9 ro:y$ prZęZ !l59""*.ę - Ęrry czympróbka ta do badń

i9i:fl"u:,":;1'ffi ffi 'fiEYJff ffi* j?1;"r,.ii-po'bi..unu';ęe,i;,ao,tu,,1,-p,ły
h)każde z badń ekog.oszku *}t'ony*une jest na koszt wykonawcy,i) w PrzYPadku, ujl^o:oiliu o il-tJ.'i-.r,.,19.*.u d; rig pot*i erdzą, iz dostaw a zostaładokonana z natuszeniem postanowień § 1 wykonu*.u 

"ouo 
wiązanyjest wg wyboru Dps:i' l zabrac z PiwnicY kotio*"i aor.on*ą dostawę iii"ronąwaaą i dosticzyć właściwądostawę o takiei .u:,.J ilo.ści, ,p;il;ją.u *y.ogi ;k;;ł"". w ust. l lubi,2 obnizyć cenę tej części a"rr"*v, *^Ilór.;. ;uj;- *yt ryto o 2,0%o-1i..o*un.1 ceny.

Ł.f;il'ęffi,"'tYnłuio* ""'"]i., ops ń. oJł"i.j niż w ciągu 7 dni po kazdej
k) fakturowanie od|l1aó się będziepo kazdor azowej dostawie,

?#rf:"*ca 
gwarantu.le 

"ie'milnnu i*u przedmiotu-zamówienia w okresi e obowięywania

Ł#'|,l]:XXfr 
"T3;;:Xl;'""i§"fiT,n*Ęu;3;ł:przedmiotemniniejszejumowyw

2.lWykonaw.u 
fuansportem do FiliiDPS wLeŚnicY, ul, SzPiialn"zrjr 

'"-"chtdami ","""rrń przel<taczaJą.y- 8t bezprzyczept naczeP) w iloŚci odPowiednio Podanej .w ^rałffiil'* t w dnia.t, .ouo.ry"ł, (od
lr":::1i',1*_1"^_::b9irl.* goari'"u.ń od 700 -1400 na zasadach:

ł) zamawiającY zasttzega sobie mozliwość nie zrealizowania umowy w całości.m)Dom PomocY SPołecinej j"t ń-ńniony_w ffi;; zwolnień z podatkuakcyzowego- jako podmiot wymienion;, .nrp;rt ; art. 6 ust. s 
"ró*v o pomocy społecznej.

f,lTil§iil" ^.o*'*''e 
się zaperłnie tefrino*y i bezkonfliktowy odbiór przedmiotu

1, Zamawiający wskazuje palacza,.nrurror§fro *. wszystkich Domachupowaznioną do odbioru ,"iliro*unych dostawT n"J*rgĘdem ilościowym2. Wykonawca wskazuj e . P ani| fi;-........ .........zamieszkałego 
:j ako o so b ę upo wazni oni i o ap o*i" łrii,t"ą ri, 

" 
iirł":ę pńa-i 

"tu 
nini ej szej
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1' Ustalone 
";"T::ŁYkonania o,::j:::]:.,$;- - realizowanych dostaw lub ich części _

XrłT::XńTffin",Hffi i-X,a,:*,xntrozumienie-"-"ń"i.cznościdokonania
terminem dostawy przedmiotu ,r-o*y lub jego części.rugą 

stronę, nie PÓŹniej niz 7 dni przed
2' PrzY okreŚlaniu no*"go te,mi.,.] Ęton*Tu |JJmiotu umowy bierzęsię pod uwagę stanZaawansowania dostaw, zakres przedńiotu;r";i"ń;.orrr"rrny 

powodujące zwłokę.

JJ5Tiff lili.i,?Jffifr :";fiH:-o"§§iur.nia-umownegoterminurealizowania
a,) działania siły wyższej,-
b') zPrzYczYnniez'ależnY't' oa wykonawcy, potwierd zonychpisemnym stanowiskiemo dp o wi e dni ch organó w iub j e dn" ;d ;Ó;i iłł"ii 

", "l,

];.H:**ca 
wYkona siłami własnymi cały::iaes zleconych i objętych niniejszą umową

2. WYkOnawca moze f)o.wierzrrń .,^J.

rm:**r;łli:gę#::i#ć:'i;ą:;ęi#Hff #ilt,1"li!jix,;,*"uu
3, W przypadku,wykónania 

";;ś:;; 
,*rówienia płrJ" poa*ylconawcę, WykonawcazobowiązanY jest na co *;''"i§-i4 dni mr""ai-"ńh przedsta *i'i źu^u*iającemuprojekt umowy lub umowę * ..ru zapoznania się z'jej a"i;1; t ;;^;;ptowania jejpostanowień w części d.otyczącej ,p;fi;;;;ó 1 

'rpo.obu 
płatności.4. Wykonawca zobowi ąrŃ :"" przedstawi c Zalpotwierdzającychzapłatęcałosói"ui.z"os.io"ońo*#.7r1;.T;:,.*:fl 

:r-r**,T.,il".,:
III. Wynagrodzenie i płatności

l,Zapłata na rzec7,Wykonawc, ,",jr"j:?#łł-,*,r.l,ekogroszek 
nastąpi według cenzawntYch w formularzu 

""o*}- złożonym wTaz z;tłrw formie przelewu w terminie14 dni od daty doręczeniavyr9Ź Wylionu*.ę r"ł-u.y"łar.2'FakturY zadostarczo.ry *ęgi.l ekogroszek uębąr".iii,ująco wskazywać Nabywcę i odbiorce
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-1 a-D-ńa
Odbiorca:

3;#.'Jff%:,t"J".#ŁJjJ-.'."ch op. z filiąw Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.

3'FakturY będą dostar czane d,o Zamawiającego d. Domu pomocy Społecznej w Strzelcachop, z filią w Szymiszowi" i niią * ieśnńy, ur.it."-.r. u s, ąiTóo śi.rór"" op.4' Płatnikiem fakiur za. dosta_rcro:^y węgiel ;i";.";;;; będzie Dom p;;;;y Społecznejw Strzelcach Op. z |!i+ w SzymiŚzowie i filią w Leśnicy.5. SzacuŃową wartość zamowi.niu ,ru 202t rck urLtorro na kwotę ...........zł.
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6,ZamawiającY informuje, żę korzysta z 
_1astępuj_a9e1_ 

platfo.my ElektronicznegoFakturowania skrzynka PEPPOL numer DpSSiRZpicp. ponadio 7opurr"ru sięPrzYjmowanie innYch dokumentów elektroni"rnyii łz faktura urt*ttu.yrowana, coWymaga obustronnego Porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymipostanowieniami umowy o realizację zadanii publiczrrego.

§11.1, Ustalone wYnagrodzenie płatne będzie rv"terminie do 14 dni od dniaprzedŁożeniaprzezwYkonawcę fakturY oraz Potwi erdzenia odbioru przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z§4.
2' Zamawiającemu.PrzYsługuje Prawo. wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia wwYPadku Przekazania odebranegó przedmiotu umow} JÓ'rp.u*o, ęnia zpowodu wystąpieniawad w oddanYm Przedmiocie umowy - wynagrod zeńie płatne będzie wówczas w terminie 14dni od dnia wymiany wadliwego tońaru ,ru i*y.
S1.91y niniejszej umowy uzgadniają, iż
niniejszej umowy na podstańie fańuiy

§12.
wykonawc a rozliczał będzie wykonanie przedmiotu
wystawionej po kazdo razowej dostawie.

Iv. odpowiedzialność odszkodow awczai gwarancje jakości

1, W wYPadku ujawnienia się wad w o.r.o-l::i.,u,no*y lub jego części, tj. nieprzydatnościdostarczonego asortYmentu dó wykorŹystaniazgodnie z j"go prr".naczeniem wykonawcy maobowiązek nięzwłocznie na wezńanię-ZamawruJą..go,ł,e późniejjednakże niżwterminie 2dni PrzYstąPiĆ do usunięcia wad, na swój koszt i ,y.yEo',ń dokon*ia dostawy zamiennej przyczym termin usunięcia wad ustalą strony ptzy uwzględnieniu charakteru wad.2, Usunięcie wadY Polega na wymianie wadliwJgo io*u.u na towar wolny od wad, wtYm wYciagnięcie na koszt i siłami Wykonawcj czę,sci wadliwej z piwnicy kotłownizamawiającego.
3,IeŻeli wadY nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może za 74 dniowym wypowiedzeniemrozwiązaó umowę.

1, Ustaloną PtzezStrony fo^ą odszkodow ń:^;nienależyte wykonanie postanowieńniniejszej umowy będą kary umowne.
2, wykonawca jest zobow:iązany do zapŁatykar umownych w następujących wypadkach:a.) za zwłokę w realizowaniu przedmioli.u-o.*y. - *'*}.ot o ,"i'Ó,Źilł iłł"eowynagr o dzenia umown ego za każdy dzień zwłoii,

b') zanieterminowe usunięcie stwiórdzonych w czasieodbioru wad i usterek w wysokości1,5 %o wYnagrodzenia umownego zad,any przedmiot oauio;;;";;;;ffi; zwłoki liczącod dnia .vqrznaczonego na usuĘcie wadi usterek
c') za odstąPienie od umowy , piry"ryn zależnychod wykonawcy w wyso kości 20 oń
wynagrodzenia umownego.

3' ZamawiĄącY jest zo,bowlązany do zapłaty kar umownych w następując ychprzypadkach:a') zazwłokę w zaYłY!| attui w wysokoś.i u.tu*oorryct odsetek zanietermillowe

ł:ZT#:;r;[';ff " 
u 

" 
S karbu P aństwa t i. r o ny"n o ffi u g.o azeni a umo wn le go za kużdy

b') za odstąPienie od umowy zprzyczynniezależnych od wykonawcy w wysok ości20 oń
wynagr o dzenia umowne go.

4' StronY zastrzegająsobie |rawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokościrzeczywiście poniesionej szkody.

§15.
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'' i]ęfrfi'n?:uje Prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a') ZamawiającY nie reguluje nabieżącofaktur i mimo pisemnego wezwaniawYkonawcY,.zwlekaz Źapłitą dłużej iiz ąi ałiń"oł termini u.tuton.go w umowie,b') ZamawiającY zawiad-omi'wykon*ę, z.,i. uęari" w stanie rcalizowaóswoich

^ 
obowiązków wynikającychz umowy.

2.) Zamawiającemu:

;i§ffi.T":r::;T:oczął dostaw lub ich nie wznowił,mimo wezwańDps, przez
b') w razie wYstąPienia istotnej zmianyokoliczności powoduj ącej, żewykonanie umowynie leŻY w intere.sie PublicznYń , czegonie mozna było przewi dzieć wciwili zawarciaumowy, ZamawiĄący może odstąpiiod 

"T;ń;irminie 7 dni od powzięciawiadomości o powyzszych okolic znościach,

P"i-?i:r'i}iil#:łoŚcilub 
rozwiązaniu nńy wykonawc y,bądźwydania nakazuzajęcia

i;3"Xlin'n:;frffiiJ' 
WYmaga fo'-y pisemnej pod rygorem niewazn ości v".raz z

W wypadku odstąpienia.9{ umowr *13111)'"i" wiązanedo następuj ącychczynności:7' ZamawiającY wsPÓlni" 
' *Yt onawcą sporz ąd,zą'protokół inwentar yzacjidokonanychdostaw na dzieńodŚtąpienia oi u.o*y,

3;rT,ilT3,1,1X.f,ffT#" 
odbioru Przez Zamawiającego ztęalizowane dostawy do czasu

v. postanowienia końcówe

#H: #fi , ł :. *r l T#:#W r,*r*i,*, 
ń 

.z 
r e alizacj i nini ej s zej umo wy j e st s ąd

Wszelkie zlnianY,jakie stronY chciałyb, #j"'** zić d,oustaleń wynikających z niniejszejumowY' wYmagają fo"Y Pisemnej i zgodY o'uu rt* poi".ygo..- niewazności takich zmian.

l'Zakazuje się istotnY ch:mianrortu.ro*i.,ł1);**ąuTo*y w stosunku do treści oferty,na Podstawie której. dokonano wYboru wykonawclr .rryuu że zamawiąąęy przewidziałmozliwoŚÓ dokonania takiej zmińY w ogłoszeniu o zamówienir, luu w specyfikacjiistotnych warunków zamówieni u orŁ okes]ił *u.unt i takiej zmiany.Z.Zmiana umowy dokonana , iu*"niem ust. 1 podlega unieważnieniu. "

W sPrawach nieuregulorvanych postan"*ruŁ, 
. 
niniejszej umowy mają zastosowanieodpowiednie przepisy kodeksu 

"y*ffi o or az przepisy branżowe.

Umowę niniejszą sPorządzono w dwóchj*rrl'Łrucych egzemp larzach_ jeden egzemplarzdla zarnawiającego i jeden 
"g.ńl;rdla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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