UMOWA DOSTAWY OPAŁU – WZÓR
zawarta w dniu …………………………………. w Chróścinie, pomiędzy :
Domem Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, z siedzibą w miejscowości Chróścin nr 50,
98-430 Bolesławiec,
reprezentowanym przez Panią Bożenę Ferdynus – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w
Chróścinie-Wsi,
zwanym dalej w umowie „Zamawiający”
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………
zwanym dalej w umowie „Wykonawca”,
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020r.,
poz. 1843 ze zm.)
I. Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 260 ton węgla (Eko-groszek workowany)
Zamawiającemu zwanych dalej ,,Opałem”, do miejsca wskazanego w pkt 2.4 umowy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu, stanowiącym załącznik
nr 1 do umowy (załącznik będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia zgodny z opisem
zawartym w SIWZ.).
II. Sposób realizacji umowy
2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby Opału oraz sprzęt techniczny i
transportowy do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2.2 Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego
o sposobie realizacji umowy, w szczególności o ilości dostarczonego Opału i jego
parametrach, każdorazowo wydając zamawiającemu część opału, zgodnie
z postanowieniami pkt 2.3 niniejszej umowy.
2.3 Dostarczenie Opału odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach zgłaszanych przez
Zamawiającego telefonicznie, w terminie do ….. dni roboczych od chwili zgłoszenia,
w godz. od 7.00 do 14.30 , od poniedziałku do piątku.
2.4 Opał dostarczany będzie na teren składu opałowego Zamawiającego, znajdujący się pod
adresem Chróścin 50 i Chróścin 47.
III. Terminy
3.1 Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2021 r.
3.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

IV. Gwarancja jakości
4.1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego roszczenia zawierającego
oświadczenie o nie spełnianiu przez wydany Zamawiającemu Opał parametrów
określonych w zamówieniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości na własny koszt i
wydania Opału o właściwych parametrach ilościowych i jakościowych w terminie nie
dłuższym niż 5 dni od chwili otrzymania roszczenia Zamawiającego.
4.2. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt umożliwić Zamawiającemu, przy
każdorazowym wydaniu Opału, kontrolę ilościową wydawanego Opału na wadze,
zlokalizowanej w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
V. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
5.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
5.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej poniżej,
za następujące naruszenia:
5.2.1. Opóźnienie w wydaniu Opału zamówionego przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2.3.
w wysokości 0,2 % ceny brutto zamówionego Opału , za każdy dzień opóźnienia;
5.2.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
20% całkowitej ceny brutto określonej w pkt 6.1 umowy.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokości kar umownych o których mowa w pkt 5.2.1. i 5.2.2. powyżej, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
5.4. Strony wyrażają niniejszym zgodę na rozliczenie przez potrącenie kwot ceny
całkowitej bądź jej elementów płatnych zgodnie z pkt 6.2 poniżej i kar umownych
naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
VI. Wynagrodzenie
6.1.

Ustala się cenę za 1 tonę Opału tj.:
Węgla kamiennego Eko-groszek w wysokości:
netto ……................ zł (słownie: ……............…..…………………………..złotych ),
a z ..….. % podatkiem od towarów i usług na kwotę ……………………..…. zł
(słownie: ..................……………………………..), zgodnie z wynikiem przetargu
z dnia …………………..r.
brutto …....... zł (słownie: ……............…..…………………………..złotych )
BRUTTO razem za całą dostawę …..... zł (słownie: .…………….......……..złotych )

6.2.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować każdorazowo przy
dostawie przedmiotu zamówienia.

6.3.

Podstawą rozliczenia będzie faktyczna ilość wydanego Zamawiającemu Opału w
danym miesiącu, potwierdzona podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo
odbiorczego, wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

6.4.

Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wydanie Zamawiającemu Opału, w
terminie do 14 dni od dnia jej wystawienia.
Dane do faktury:
Nabywca :
Powiat Wieruszowski , ul. Rynek 1-7 , 98-400 Wieruszów, NIP 997-014-77-48
Odbiorca :
Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi, Chróścin 50 , 98-430 Bolesławiec

6.5.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą w
sprawie realizacji niniejszej umowy, w szczególności do składania dyspozycji
wydania partii Opału, o których mowa w pkt 2.3. umowy oraz do przyjmowania Opału
i kontrolowanie jego ilości, jest magazynier Pan/i ……………………………………. .

6.6.

Strony zastrzegają możliwość zmiany ceny za Opał w przypadku zmiany przepisów
o podatku od towarów i usług, skutkującą z chwilą wejścia w życie odpowiednich
przepisów prawa.

6.7.

Strony zgodnie postanawiają, iż płatność za faktury będzie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie …...... dni licząc od
daty otrzymania faktury.
VII. Postanowienia końcowe

7.1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

7.2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 1986 ze zm.) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

7.3.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.4.

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 260 ton węgla Eko-groszek ( workowany) we
wskazane przez Zamawiającego miejsca tj. DPS Chróścin 47 i Chróścin 50.
Kod i nazwa w/g Wspólnego Słownika Zamówień CPV 09.11.12.10-5.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę dostawy:
260 ton węgiel Eko-groszek - workowany
 wielkość uziarnienia 5 – 25 mm,
 wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg,
 zawartość popiołu do 5%
 zawartość siarki do 0,6%
wilgotność nie wyższej niż 10%
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w dniach i godzinach
pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca, w ilościach każdorazowo
określonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od
warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
4. Ze względu na występujące ograniczenia architektoniczne dostawy nie mogą być
realizowane pojazdami typu ciągnik siodłowy z naczepą (łódką). Wymóg ten ma charakter
obligatoryjny gdyż w sposób jednoznaczny uniemożliwia pełną realizację dostaw przedmiotu
zamówienia do jednostek Zamawiającego.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu jakości opału
z kopalni potwierdzającego parametry jakościowe dostarczonej partii towaru oraz
opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę dokument potwierdzający każdorazowe
ważenie dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego
towaru z parametrami wymaganymi w SIWZ. W takim przypadku próbka do oceny jakości
towaru będzie pobrana w trakcie realizacji dostawy przez osoby wyznaczone ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez
Zamawiającego. Koszty badania jakości dostarczonego towaru obciążają Zamawiającego
z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów z parametrami
wymaganymi przez Zamawiającego, to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego
oraz całkowite koszty wymiany wadliwego towaru na towar o parametrach zgodnych
z wymaganiami Zamawiającego.
7. Sprzedawca ma obowiązek na własny koszt umożliwić Kupującemu, przy każdorazowym
wydaniu Opału, kontrolę ilościową wydawanego Opału na wadze, zlokalizowanej
w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Kupującego.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że podana w niniejszej SIWZ wielkość zamówienia jest
wielkością
szacunkową i zastrzega sobie prawo do jej zmiany, ze względu na aktualne
potrzeby

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół reklamacyjny
Sporządzono w dniu ……………………… w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi
1. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe reklamującego
…………………………………………………………………………………………………..
2. Wyszczególnienie wad przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. Ilość reklamowanego przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. Dowód przekazania reklamowanego przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………..
5. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6. Żądanie reklamującego
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Inne
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………..
Zamawiający

………………………………………...
Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy

1. Data przyjęcia opału ( węgla Eko-groszek)
…..........….............................................…………………………………………….....
2. Ilość opału (węgla Eko-groszek) w tonach.
…………………………………………..….................................................................
3. Uwagi …...............................…......................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

w imieniu Sprzedawcy
(podpis wydającego opał)

………………………………..

w imieniu Kupującego
(podpis magazyniera)

…………………………………

