Załącznik Nr 4 do SIWZ
Umowa Nr
zawarta w dniu ............................... r. w ..............................................
pomiędzy Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn, NIP 959-14-55-084. reprezentowane przez:

1. ............................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym ,
a ................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy)
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu .................................................... w dniu ............................
umowa o następującej treści :

została zawarta

§1
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przetargu

nieograniczonym z dnia............................... .
Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Dostawa paliwa
drzewnego - pellet w ilości 250 ton.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilości 250 ton,
własnym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego rozładunkiem
do zbiornika magazynowego znajdującego się w budynku krytej pływalni „OLIMPIC”
w Strawczynku. Nie dopuszcza się pelletu drzewnego z domieszką wierzby.
Produkt winien spełniać podstawowe wymagania techniczne przedstawione poniżej.
Dane techniczne pelletu:
- wymiary średnica 6-8 mm
- długość do 50 mm
- wartość opałowa 17500 - 19.500 kJ/kg
- wilgotność do 10%
- zawartość popiołu do 0 ,8%
- gęstość ≥ 600 kg/m³
- spełniający normy DIN PLUS
Ilość zamawianego pelletu jest orientacyjna i służy dla porównania ofert. Faktyczny
zakup uzależniony będzie od potrzeb zamawiającego.
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3. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od
ilości spalanego paliwa. Jednorazowa dostawa nie będzie większa niż 24 tony paliwa
4. Szczegółowe wielkości i terminy będą każdorazowo zgłaszane przez zamawiającego,
pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni
robocze).
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wymaganego paliwa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na
własny koszt, jeżeli nie będzie odpowiadać parametrom opisanym w SIWZ, a także zawierać
będzie inne zanieczyszczenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jakości zamawianego peletu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zmawiającemu w dniu dostawy
świadectwa jakości lub innego dokumentu na dostarczony pellet.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ilości dostarczonego pelletu.
Ważenie będzie dokonywane na wadze samochodowej legalizowanej znajdującej się
w Promniku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. koszt usługi ważenia
poniesie zamawiający. Dojazd do w/w miejsca odbywał się będzie na koszt wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą, etapowo
sukcesywnie w miarę potrzeb i dostarczać paliwo pod wskazany adres przez odbiorcę.
10. Zgłoszone zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę nie później niż
3 dni robocze od daty zgłoszenia.
§2
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę
netto: .........................zł (słownie...............................................................................................
...................................................................................................................................................)
/plus podatek VAT ................ %, co stanowi ............................................................. zł brutto
(słownie.....................................................................................................................................).
Cena netto jednej tony pelletu: ……………….. zł
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy paliwa
dostosowując je do faktycznych potrzeb. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone
na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych dostaw.
3. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca dostarczy paliwo własnym środkiem
transportu, pojazd typu silos z wydmuchem wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym
przez odbiorcę.
4. Ceny jednostkowe paliwa są cenami ryczałtowymi.
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§3
1.Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po dostarczeniu każdorazowej partii
paliwa na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury
przelewem na rachunek Wykonawcy.
Płatnikiem będzie…............................................................., natomiast faktury będą
wystawiane na …..............................................................................................................
§4
Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez
ponoszenia kosztów w następujących wypadkach:
1) stwierdzenie niewłaściwej ilości i jakości paliwa, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę 10 % całości zamówienia.
2) ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn, albo dostaw nie
kontynuuje pomimo zgłoszeń Zamawiającego lub nie dotrzymuje terminu dostaw.
§5
Każda ze stron może odstąpić od przedmiotowej umowy po jednomiesięcznym okresie
wypowiedzenia.
§6
1.Wykonawca gwarantuje dostawę opału zgodnie z wymogami Zamawiającego
określonymi w SIWZ.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za zobowiązania własne.
§7
1. W przypadku niedotrzymania terminu ustalonego w § 1 pkt 10 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki od wartości
określonej w § 2.
2.W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w § 3 Wykonawca
naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.
3. Gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż poniesione kary, stronom przysługuje
odszkodowanie wyrównawcze na zasadach ogólnych.
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§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 10 % wartości całości zamówienia za
odstąpienie od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy.
§9
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 30 kwietnia 2018 roku.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§ 11
Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sąd rejonowy właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i inne powszechnie obowiązujące.
§ 13
Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania przetargowego w tym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca

...............................................

Zamawiający

............................................................
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