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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

UMOWA NA DOSTAWY NR TG-II/10/16 

(WZÓR) 

 

W dniu ………………. w Charcicach pomiędzy: 

Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach, mającym swą siedzibę w Charcicach 12, /64-412/ 

Chrzypsko Wielkie zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

p. Jana Bergera - Dyrektora ZLU w Charcicach 

NIP: 787-10-30-120    REGON: 630588149 

a  

 

…………………………… z siedzibą w /……../ ……………, przy ………………………., zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. p. …………………………………………………………… 

2. p. …………………………………………………………… 

 

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

Wpisanym do ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Oddział Centralnej 

Informacji KRS w ……………………….. pod nr ………………... w dniu …………….. / Działalności 

Gospodarczej pod nr ……………………………… 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do 

dostarczenia przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy peletu opałowego, o stałych ściśle 

przestrzeganych parametrach fizycznych, w ilości 432 ton wraz z jego rozładunkiem, do 

siedziby Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach. 
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3. Przedmiotem umowy należy wykonać na następujących warunkach: 

3.1.  Wykonawca dostarczy luzem pelet o średnicy 6 mm lub 8 mm spełniający normę Ő NORM 

M7135 lub posiadający certyfikat DIN Plus. 

3.2. Dostarczony produkt winien być wysokiej jakości, zapewniający prawidłową pracę kotła 

Biomatic 400 kW firmy HERZ, dla którego jest przeznaczony. 

3.3. Dostawy peletu odbywać się będą transportem Wykonawcy (cysterną z opróżnieniem 

pneumatycznym) i na jego koszt do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zezwala na 

poruszanie się po terenie Zakładu wyłącznie pojazdami o max. nacisku 8 ton / oś. 

3.4. Dostawy peletu będą następować sukcesywnie do momentu wyczerpania zamówienia. 

Ilość jednorazowej dostawy wynosi 24 tony. 

3.5. Każda dostawa będzie potwierdzona dowodem dostawy, podpisanym ze strony 

Zamawiającego przez osobę dokonującą odbioru. 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest rozładować każdą partię w miejscu wskazanym przez osobę 

dokonującą odbioru.  

3.7. Dostawy danej partii będą realizowane nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia 

zamówienia (zamówienie składane telefonicznie, każdorazowo potwierdzone mailem). 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany pelet opałowy jest dopuszczony do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym spełnia normę Ő NORM M7135 lub posiada certyfikat DIN 

plus. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy każda dostawa będzie 

spełniać powyższe wymagania. W przypadku utraty zgodności z normą Ő NORM lub upływu 

terminu ważności certyfikatu Wykonawca zobowiązany jest ponownie uzyskać zgodność lub 

przedłożyć ważny dokument, pod rygorem braku odbioru dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych produktu. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo odmówić przyjęcia danej 

partii dostawy, jeżeli stwierdzi, że pelet opałowy jest złej jakości i nie spełnia warunków 

zawartych w umowie.  

3. Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia pisemnej 

reklamacji, wymienić dostarczony produkt (tzn. oczyścić przestrzeń składowania z 

zakwestionowanej partii i dostarczyć oraz rozładować nowy produkt) własnym staraniem i na 
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własny koszt. W przypadku dokonania wymiany na produkt niespełniający ponownie 

warunków określonych w umowie, wykonawca oprócz ponownej wymiany produktu, zapłaci 

karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostarczonej partii określonej na fakturze.  

4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wymiany zgodnie z ust. 3 powyżej 

zakwestionowanego produktu na wolny od wad w ciągu 3 dni od dnia pisemnego 

zawiadomienia, Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 0,5% kwoty 

określonej w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Po upływie 7 dni od 

dostarczenia wadliwej partii peletu Zamawiającemu przysługuje prawo oczyszczenia 

zbiorników z zakwestionowanego paliwa lub jego części (w tym utylizacji paliwa) na koszt 

Wykonawcy oraz kara umowna w wysokości 5% kwoty określonej w §3 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę 

dostarczanej ilości przedmiotu umowy wymienionego w §1 ust. 2 umowy (poprzez ważenie 

danej partii przed i po rozładunku). W razie stwierdzenia wystąpienia braków w dostarczanej 

partii peletu wykonawca uzupełni je na własny koszt, w terminie do 3 dób od stwierdzenia 

niedoboru.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzania jakości dostarczanego produktu.  

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony produkt nie spełnia parametrów określonych w ust. 

1 powyżej, koszty zleconego badania ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku awarii, zanieczyszczenia bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni 

spowodowanej dostarczonym peletem opałowym, Wykonawca pokryje koszty związane z 

doprowadzeniem instalacji i urządzeń Zamawiającego do należytego stanu. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, w łącznej kwocie brutto: ...……………………..……………………………………….....………………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………...) 

w tym podatek VAT …….%, w kwocie: ……………………………………………………………………………………… zł 

kwota netto: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł 

1.1. Ryczałtowa cena za 1 tonę peletu opałowego, w łącznej kwocie brutto: 

...……………………………………..………………………………………………………………….…………………….……. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………...) 

w tym podatek VAT …….%, w kwocie: ……………………………………………………………………………….. zł 
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kwota netto za 1 tonę: ……………………………………………………………………………………………………… zł 

2. Ryczałtowa cena, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny 

określonej w pkt 1 powyżej. 

 

§ 4. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do wyczerpania zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy. Przewidywany, orientacyjny termin wykonania to 31.05.2018 r. 

 

§ 5. 

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za: 

1.1. Wykonanie umowy są:  

1.1.1. Ewelina Wylegała-Adamska – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego, 

1.1.2. Krystyna Mariańska – Asystent Dyrektora. 

1.2. Odbiór przedmiotu umowy są: 

1.2.1. Leszek Gorący – Pracownik obsługi technicznej i kotłowni, 

1.2.2. Sławomir Brzóska - Pracownik obsługi technicznej i kotłowni, 

1.2.3. Bogdan Kowalski - Pracownik obsługi technicznej i kotłowni.  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za: 

2.1. Wykonanie umowy jest …………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada dla realizacji umowy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

potencjał ekonomiczny i techniczny, a także odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wykonywany z należytą starannością.  
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych 

dostaw, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego 

pracowników jak i podwykonawców. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez czas trwania umowy ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi dostawami, na kwotę 

nie niższą niż 200.000,00 zł. 

2. Jeżeli w wyniku zdarzenia / zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia przedstawionego w pkt 1 

powyżej, roszczenia przewyższają w/w kwoty, wówczas odpowiedzialność finansowa spoczywa 

na Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu 

jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni, od daty 

wystawienia polisy ubezpieczeniowej. 

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na 

ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od 

umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę. 

 

§ 8. 

1. Strony zastrzegają, iż oprócz kar wymienionych w §2 ust. 3 i 4 umowy, z tytułu nieterminowego 

lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy stosowane będą kary umowne, naliczane w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1.1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% od całości wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

1.1.2.  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% od całości wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki.  
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1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% od całości wartości wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9. 

1. Strony postanawiają, że Zamawiający rozliczać będzie przedmiot umowy sukcesywnie, 

stosownie do zrealizowanych dostaw, w ciągu do ………. dni kalendarzowych od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie zakończony odbiór danej części przedmiotu umowy, 

potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego 

dokonującego odbioru. 

3. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 powyżej uważa się za dotrzymany, jeśli data przelewu 

środków z konta Zamawiającego mieści się w terminie płatności. W przypadku zwłoki w 

zapłacie danej faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 10. 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem Stron w każdym czasie. 

2. Niezależnie od przewidzianych w umowie innych przypadków uprawniających Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca: 

2.1. Bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie kontynuuje 

ich, pomimo dodatkowego wezwania, 

2.2. Pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie rokuje to 

możliwości realizacji dostawy w ustalonym terminie, 

2.3. Nie realizuje obowiązków umownych, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia 

nieprawidłowości. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż w skutek 

zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze 

zobowiązań umownych.  
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4. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub przepisów obowiązującego prawa, 

każdej ze Stron przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. W każdym 

wypadku jednak, o ile to możliwe, Strona odpowiedzialna za naruszenie winna zostać wezwana 

na piśmie do zaprzestania naruszania lub usunięcia skutków naruszenia w zakreślonym 

odpowiednim terminie. Przez rażące naruszenie należy rozumieć w szczególności nie 

stosowanie przepisów obowiązującego prawa w stopniu zagrażającym życiu lub zdrowiu 

ludzkiemu lub mogącym spowodować zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

Zamawiający jest uprawniony wedle swojego wyboru do odstąpienia od całości lub części 

przedmiotu umowy. 

 

§ 11. 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło w 

skutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 

ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.  

 

§ 12. 

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy jeżeli/w przypadkach: 

1.1. Z powodu działania siły wyższej, 
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1.2. Zamawiający zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany: 

1.2.1. Stawki podatku od towarów i usług, 

1.2.2. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

1.2.3. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikające z umowy Strony poddają pod rozpoznanie przed Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

5.1. Oferta Wykonawcy,  

5.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

5.3. Polisa, o której mowa w § 7 umowy, 

5.4. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że każda dostawa będzie spełniała 

wymogi określone w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa (2) dla Zamawiającego. 
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          Zamawiający:                                                                         Wykonawca:   
         

 
 
 

 
 


