
Projekt umowy na dostawę węgla ekogroszku

U M o W A NR ........ ...12022

w sprawie ,,Sukcesywnej dostawy węgla ekogroszku dla Domu Pomocy Społecznej w

StrzÓlcach Óp. ,filią w Szymiszówie i nUą w Leśnicy, ul. Strażacka 8 - za-warta w dniu

w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,

reprezentowanym pTzez Jolantę osuch, dział,ającą na podstawie upowaznienia wydanego

pir", Zarząd 
-powiatu 

Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS w Strzelcach

bp. z filią w Szymiszowie i frtią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce OP.,

,**y^ dalej ,,Zńawiającym", Nip: zso-t8-Iż-928 a ...prowadzącym działalnoŚĆ Pod

firmą _ reprezentowanym przęZi 1.......... Zwanym dalej Wykonawcą, NIP:

I. Przedmiot umowy 
§1.

!.Zamawialący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr IIl20Żl
Dyrektora 

"Do*,, pomocy Spoieczńej w StrzelcachOp. zfilią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY

w'sprawie ustalenia..g.riu*irr., udzielania zamówień, których wartoŚĆ nie Przekacza kwotY

130 OOOzłotych netto.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ptzedmtotu umowy, okreŚlonego w ust,1

zgodnie z obowiązującymi" przepisami prawa, normami branzowymi oraz przy zachowaniu

należ7Ąej staranno ś c i.

§2.
1. przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy obejmuje:

\ilęgiel ekogroszek płukany w ilości 100t (dostawa do DPS Filia LeŚnica ul. SzPitalna

20) o parametrach:
_ wańość opałowa powyżej 26 000kJ/kg klasa 261050106 sortyment 0223lcc

- granulacja węgla 5-25 mm
_ ,ri.t i. pęcznienie (węgiel nte zlepia się w czasie spalania)

- zawartośó siarki do 0,60ń,

- zawartość popiołu do 7,0oń,

- wilgotnośó mniejsza niż I0oń,

- typ 31.1 lub 3I.2 |ń 3ż.1

-za.wartośÓmiałudoSoń(granulacjaziamaponizej4mm)'
Dostarczenie certyfikatów na adres Dps nie później niżw ciągu 7 dni po kńdej dostawie

węgla.

§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej rrmowy w oParciu o

asortyment posiadający odpówiednie kryeria określonymi w Polskich Normach oraz zgodne z

właściwymi przepisami i normami branzowymi.
2. DpS ma prawo żądaó okazaniadokumentów, o których mowa w ust.1 od wykonawcY oraz

wykonania przezniego badń j akościowo-ilościowych,

II. Rozpoczęcie i prowadzenie dostaw

§4.
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć dostawy objęte przedmiotem niniejszej umowY w

terminie od dnia podpisania umowy do dnia I2,I2,żOżżr,



izacia zamówienia

dostawie węgla,
k) fakturowanie odbywać
1) wykonawca gwarantuj e,

rtyment umowy własnym transportem do Filii
DPS w Leśnicy, ul. Szpiial na20( samochodami o tonażu nie przekraczającym 8t bez przyczęp

i naczep) * iloś.i oJpo*iea"io podanej w 
^^załąęiku 

nr 1 w dniach roboczych (od

poniedŻiałku do soboty) w godzinach od 700-14t]onu zasadach:

a) asortym ęnt zamawrurr.; ao-rtu*y będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub drogą

eiektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,

b)palaczzmianow}obecrry przy odbiórueprzedmiotu zamówienia (wyrywkowe sprawdzenie

itóSci i pobieranie próbek do jakości węgla),

c) węgiei składowany jest w piwnicy - kotłowni zamawtĄącego,

d) w}tonawca zapewlia dobrą jakośó węgla,

"j 
,i^u*iający iastrzega sobii możliwośó wyrywkowego sprawdzęnia wagi dostarczonego

*ęglu, dojazd' i koszt łuz"ńu donięzależnego punktu wagowego na koszt wykonawcy,

o'ÓpŚ pósiada prawo do kontroli jakości realizowanych dostaw-zgodnie zParametrami

okreSlonymi * § I poprzez: zażądanie od Wykonawcy badań pźeprowadzonych przęz

podmiot posiadający'rtoro*.,. akredytacje, bądż oddać próbkę do badń przęz podmiot

posiadający stosowne akredytacje,
g) DpS ma prawo do *Óryfiiacji badań przedłożonych przez Wykonawcę, o których

iio*u w p[t. f , dostarcŹony.ń przęz Wykonawcę - przy czym próbka ta do badań

p."epro*adianychnazlecęnieWykonawcy, jaki DPS -pobierana będzie zdostawyprzy

óbecrrości obu stron lub wyznaczonychprzedstawicieli,
h) każde z badń ekogroszku wykonywane jest na koszt wykonawcy,

ij * przypadku, gdy |adania o których mowa pkt. f i g potwierdzą, iż dostawa została

dokonana , nu*rrĆniem postanowień § 1 Wykonawca zobowiązany jest wg wyboru DPS:

i.I zabraó z piwnicy kotiowni dokonaną dostawę obarczoną wadą i dostarczyó właściwą

dostawę o takiej samej ilości, spełniająca wymogi określone w ust. 1 lub

i.2 obniżyó cenę tej części aostawy, w której wadę wykryto o 20oń ofęrowanej ceny:

j) dostarc)enie óertyfikaiow na adies DpS nie później niż w ciągu 7 dni po każdej

się będzie po każdorazowej dostawie,

nieźmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

umoWy,
ł) zamawiąący zastrzega sobie możliwośó nię zręa|izowania umowy w całości,

ń;oorn pomoóy Społecinej jest wymieniony w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego

_ jur.o podmioi wymienion} wprost w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,

Zamavłiający zobowiązuje się zapewntó,.|riirro*v i bęzkonfliktowy odbior przedmiotu

niniejszej umowy.

§6.
1. Zamawiający wskazuje palacza zmianowego we wszystkich Domach_ . _ jako osobę

upowaznioną'al odbioru ,"iliro**rych dostaw I pod względem ilościolvym i jakoŚciowYm ],

2.Wykonawca wskazuj e Pant{ Pana.......... .........Zafillęszkałego: nr tel.

jako osobę upoważnioną i odpowiedzialnązarealtzację przedmiotu niniejszej umowy,

§7.
1. Ustalone terminy wykonania przedmiotu umowy _ realizowanych dostaw lub ich części _

-oru zostaćzmienione przezStrony za wspólnym porozumieniem _ o konieczności dokonania



zmiarryterminu strona zobowiązana jesl zawiadomić drugą stronę, nie później niż7 dniprzed

terminem dostawy przedmiotu umowy lub jego częśc,i, 
.

2. Przy określaniu "o*"go 
,..-irr., ,"yt orrurria przedmiotu umowy bięrze się pod uwagę stan

;ńŃuniu ao riu*,oza1esprzedmiotu umowy oraz przy czyny powoduj ące zwłokę,

§8' 
:alizowaria

wykonawca ma prawo wnosió o zmianę _ przedłużenia_ umownego termmu re

prŹedmiotu niniejszej umowy z powodu:

a.) dzińaria siły wyższej
b.) zprzycryi-ii"ła"ziychod wykonawcy, potwierdzonych pisemnym stanowiskiem

o 
jpo*i.-drrióh o r ganó w iub j e dno stek or ganizacy jny ch,

§9.

l,. Wykonawca wykona siłami własnymi cały Żakres zleconych i objętYch niniejszą umową

dostaw.
2. wykonawca może powierzyć wykonanie w części lub w całości przedmiotu niniejsze1

umowy osobie trzeciej zazgodąZamawiającego - zĘm, żepełną odpowiedzialnośó za jakośó

i tęrminowość dostaw ponori wykonawca jak za dziaŁartia własne,

3. W przypaar.u *}t Jnania cięsci zamowienia przez podwykonawcę, Wykonawca

zobowiązany jest na conajmniej 14 dni kalendarzowych przedstawić zamavłiającemu

projekt umowy lub ,rmowi * Ó"tu zapoznania się z. jej treścią i zaakceptowania jej

postanowień * ńs"i dotyczącej sposobu dostawy i sposobu płatności,.

4. Wykonawcu 
"guo*i ązarri j.9,- przedstawi ó.' Zamawiającemu kopię dokumentów

potwierdzających łapłatącałoSci naleznoSci podwykonawcy (np, przelew, kompensata itp,),

III. \ilynagrodzenie i płatności
§10.

I.Zapłata na rzeczWykonawcy za dostńrony węgie1 ekogroszek nastąpi według cen

zawartychw formularzu cenowym ,łizony^ r*u, ,"óf"rtą w formie przelewu w terminie

A dni od daty doręczenia pIzęz Wykonawcę faktury VAT,

2.Faktury zadostarczony węgiel ekogroszekbędąnastępująco wskazywaćNabywcę i odbiorcę

Nabywca:
powiat strzęlecki
ul. Jordanowska 2

47-I00Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
Odbiorca:
Dom pomocy Społecznej w Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul,

Strażacka 8,47-100 Strzelce Op,

3.Faktury będą dostar czanę do zamavłrającego tj. Domu pomocy społecznej w strzelcach

op.z filią w sr}-irro*ie i filią * i.s"ńy, ul.Strazacka 8, 47_100 Strzelce op,

4. płatnikiem faktur za dostarczony węgiel Ókogroszek będzie Dom pomocy społecznej

w Strzelcach Op. z ftirią w Szymiszowie i filią rry Leśnicy,

5. Szacunkową wartość zamówienia na 2022 rok ustalono na kwotę """"",zł,
6.zamawiający informuje, żę korzysta z nastgpujQcej platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzynka PEPPOL ,u*". DPSSTRŻELCE,. Ponadto dopuszcza Się

p,'y3rrro*uni. i""ńr, dokumentów ęlektronicznych niz faktura ustrukturyzowana, co



wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi

p,iri""'.,*i"niami .r*J*y 
- 

o r edrizacj ę zadania publiczne go,

§11.

l,. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie #terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez

wykonawcę rurc.rry"oi"r-p"ńi".ar..riu oauioru przedmiotu umowy lub jego części zgodńe z

§ 4' 
^*o"ol"orrie nfawr łaty ustalonego wynagrodzenia w

Ź. Zamavłiającemu przysługuje prawo wstrzymanla wyp

wypadku przekazatiaodebranego p.z"dmiotu umowy dó-sprawdzenia z,powodu wystąpienia

wad w oddanym przedmiocie umowy _ ń;;g;"Jzenie płŃne będzie wówczas w terminie 14

J"i oa dnia w}miany wadliwego towaru na inny,

§12.

Strony niniejszej umowy uzgadniają. iz wykinawcarozliczńbędzie wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy 
"" 

p"ór,Ń. ru[ńv rvystawionej po każdorazowej dostawie,

Iv. odpowiedzialność odszkodow awczai gwarancje jakości

§13.

1. W wypadku ujawnienia się wad w przedńoci"."To1r'b j:9: :i:,:t nieprzydatności

dostarczon.go "r"nY-."i" 
ot *vr.oriYstaniu zgodnie z jlego przęznac,zęniem wykonawcy ma

obowiązek niezwłoóznie na wezw ^"i;Ż;^;iiq."go, "iłozni.j 
jednakze niż w terminie 2

dni przystąpió do usunięcia wad,,n",r*Ó k;;;t i r.y;yi"; lub łokonania dostawy zamiennĄ przy

czym termin.rrrrniiJiuir"J "rtją 
Strony przy uwzg|ędnieniu charakteru wad,

2. Usunięcie wady polega na wymianie wadliwego towaru na towar wolny od wad, w

tym wyciagnięcie nu t"or"t i siłami Wykonawcy części wadliwej z piwnicy kotłowni

iffi§ilffi';ie nadają się do usunięcia, Zamawiąący może za 14 dniowym wypowiedzeniem

rozwiązaó umowę. 
§14.

1. Ustaloną przezStrony formą odszkodow ńu,unienależyte wykonanie postanowień

niniejszej umowy będą kary umowne,

2. Wykonaw.u ;"rt'rot oiiąruny do zapŁŃy kar umownych w następujących wypadkach:

a.) zazwłokę w realizowaniuprzedmiotu umowy - w wysokości 0,2 Yo cńego

.*y.ru g.o dreni a umow Ie go za każdy dzięń zwł o ki,

b.) zanietermino*" r,.rrńę"i" ,t*iJ,J"onych w czasieodbioru wad i usterek w wysokości

I,5 ońwynagrodzenia umown 
"eo;ui,uóprzedmiot 

odbioru zakażdy dzief' zwłoki licząc

od dnia wzrrrazonego na usunięcie wad i usterek

c.) zaodstąpienie od umowy ,prry"r,ynzależnychod wykonawcy w Wysokości 20 %

.. ffi;f;""ff.T'i.:1x""#;1Zr*, do zapŁatykar umownych w następujących przypadkach:

a.\zazwłokęwzapłac\efuktT**y*t.osciustawowychodsetek.zanieterminowe
uiszczanie należności skarbu parrstwa ticzonych od w}nagrodzenia umownego zakażdy

dzień opóznienia,
b.) zaodstąpienie od umowy zprzyczylniezależnych od wykonawcy w wysokości}) oń

,. #ff;""il}?;rJJ§ii"*" dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokoŚci

rzeczy wiście ponie sionej szko dy,
§15.

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następującYch PrzYPadkach:

1.) Wykonawcy:



a.)Zamawiającynieregulujena'bieŻącofakturimimopisemnegowezwania
wykonawcy, ,*r"u ,Zńłitądłuzej iiz45 dni licząc o-al terminu ustalonego w umowie,

b.)Zamawiający'awiadomi.wykonawcę,Żeniebędziewstanieręalizowaćswoich
obowiązków wynikaj ą cy ch z umowy,

2.) Zamawiającemu:
a.) Wykonaw"u rri. rozpoczął.dostaw lub ich nie wznowił, mimo wezwań DPS, przez

okres dłuższy n\Z 3 dni, 1 :__^: :^ _.^,1_^,

b.) w razie *y.tąpi*iu istot re; zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie;eżyw intęresie publicznym , 
"r":,[ćnie 

można byŁo przewidzieó w chwili zawarcia

umowy, zamu*Ęąiv _"^ 
"astąpi; 

od umowy w terminie 7 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

c.) ogłoszenia upadłości lub rozwtąz-ania firmy wykonawcy,bądżwydania nakazuzajęcia

majątku wykonawcy,
2. odstąpienie od ń;ń wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznośc\wrazz

podaniemuzasadnienia. 
§16.

w wypadku odstąpienia od umowy strony sążobowiązane do następujących czynności:

\.zamawiający wspolnie z wykonu#ą rporrądzą protokół inwentaryzacji dokonanych

dostaw na dzięiodstąpienia od umowy,

2. Wykonawca zgłosi do odbioru prr")-Zu*u*iającego zrea|izowane dostawy do czasu

odstąpienia od umowy,

V. postanowienia końcowe 
§17.

Właściwym do rozpoznania sporów_wynikijących z rea|izacji niniejszej umow' jest sąd

właściwy miej scowó i rzęczow o dLa Zamavłiaj ącego,

§18.

wszelkie zmiany,jakie strony chciałyby wfrŃaarić do ustaleń wynikających z niniejszej

umowy, *y.nugu3ą ńń, pis.rnrr"3 i ieoav obu stron pod rygorem nieważności takich zmian,

§19.

7.ZakazĄe się istotnych zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy,

na podstawie ktorej dokonano *yb;;; *ykonu-ry, chyba że zamawiającY Przewidziń

możliwośó dokonania takiej 
"*iurr} 

* ógłos""rrirr. o Zamowieniu lub w sPecYfikacji

istotnych warunków zamówienia oTaz określił warunki tŃiej zmianY.

Ż.Zmianaumowydokonanazflar]Lszęfliemust.lpodlegaunieważnieniu.

§20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanię

odpowiednie przepisy-kodeksu cywilne go or az przepisy branżowe,

§21.

Umowę niniejszą sporządzono w dwoch jedn"obrzmiących egzemp\arzach _ jeden egzemplarz

d|azamawrającego- i jeden egzemp\arz dla wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY
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