Załącznik Nr. 7 do SIWZ

UMOWA NR (wzór)
Zawarta dnia ………………... w Ostrowie Lubelskim
pomiędzy:
Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski
NIP 714-18-91-281,

Tel./fax. (81)8520040, www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
reprezentowanym przez:
1. p.o. Dyrektora – mgr Lucynę Włodarczyk
2. Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego: Anny Jurek-Baran
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a: ……………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą.
W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (ogłoszono dnia 27 września 2019 r. ((Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa biomasy (zrębki drzewnej, pelletu drzewnego
i pelletu słomianego) zgodnej z parametrami:

Wymagana specyfikacja biomasy :
Pakiet I
Zrębka drzewna
-

Wilgotność całkowita
zawartość popiołu

-

wymiar liniowy -

-

wartość opałowa

-

wilgotność całkowita do 9 %
zawartość popiołu do 1 %

-

górny próg wartości opałowej 19 kJ/kg

-

dolny próg wartości opałowej 17 kJ/kg

-

średnica minimalna 6mm < 8mm

do 10 %
- max 1,5%
25-55 mm
- min 14,0 kJ/kg

Strona

-

1

Pakiet II
Pellet drzewny

Pakiet III
Pellet słomiany
-

wilgotność całkowita do 12 %
zawartość popiołu do 5,0 %/

-

górny próg wartości opałowej 19 kJ/kg

-

dolny próg wartości opałowej od 15 kJ/kg/

-

średnica od 6 mm do 8 mm

§2
Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Dostawcy telefonicznie faxem lub
mailem.

§3
Strony ustalają, że dostawa biomasy będzie, realizowana sukcesywnie. Rodzaj zamawianej biomasy
zależny będzie od panujących warunków atmosferycznych w okresie trwania umowy.

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania
prawa opcji.
Zamawiający określił w formularzu cenowo-ofertowym ilości biomasy jakie Wykonawca ma
bezwarunkowo dostarczyć zwany dalej „podstawowym zakresem”. Zamawiający ma obowiązek
kupić biomasę wymienioną w zakresie podstawowym.
Ponadto w przypadku jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż wystąpią warunki
atmosferyczne bądź inna sytuacja nie możliwa do przewidzenia Zamawiający pozostawia sobie
możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowej ilości biomasy za które Wykonawcy
będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Zakup biomasy w ilości zawartej w kolumnie „Ilość
Biomasy opcja” nie jest obowiązkowe i następuje w wyniku oświadczenia woli Zamawiającego. W
przypadku konieczności zamówienia dodatkowej ilości biomasy wskazanego w formularzu cenowo ofertowym rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych w nim ujętych Załącznik
Nr 1 do SIWZ
- Zamawiający zastrzega sobie wybór rodzaju biomasy dostarczanej do kotłowni (Pellet
drzewny, zrębka, pellet słomiany) w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych
czynników zewnętrznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć
ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem
podpisanej umowy (wartość umowy pozostaje bez zmian), na co Dostawca musi wyrazić zgodę.

§4
Zamawiana biomasa musi być dostarczana samochodami samowyładowczymi (w przypadku
zrębki drzewnej) na bieżąco na telefoniczne żądanie Zamawiającego.

-

Dostarczany Pellet drzewny i słomiany w workach BIG-BAG –
musi być wyładowany
przy użyciu HDS lub ładowarki teleskopowej – co leży w obowiązku Dostawcy.

-

Koszty dostawy i rozładunku ponosi Dostawca

-

Dostawa zamówionej biomasy będzie następowała najpóźniej w ciągu 48 godzin od złożenia
zamówienia;

-

Dostarczana biomasa jest warzona (lub obmierzona) w obecności osoby wskazanej przez
Zamawiającego oraz rozładowywana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
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1. Wymagania organizacyjne:

-

Koszty ważenia ponosi dostawca.

-

Biomasa będzie dostarczana partiami (ok. 3-25 ton) w zależności od pojemności magazynu w
kotłowni, w terminach ustalonych z obsługą kotłowni i Zamawiającym.

- Pojazdy z biomasą muszą być oplandekowane.
2. Dostawa towaru następować będzie do siedziby Zamawiającego, czyli do Zespołu Szkół
w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5
3. Odbiór opału odbywać się będzie w miejscu określonym zgodnie z ust. 2. Zamawiający
potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczenie
towaru.

§5
W przypadku wad towaru, Zamawiający powiadomi Dostawcę niezwłocznie po wykryciu wad.
§6
1. Strony ustalają, że jakość towaru będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać pellet pakowany w worki typu BIG-BAG o wadze
1000 lub 1100 kg.
3. Pellet drzewny:
- nie może być wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo-organiczne
lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład
których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r.wsprawie standardów emisyjnych dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów- Na podstawie art.146 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017r. poz.519, z późn. zm.3)) nie może zawierać w sobie substancji nie biodegradowalnych
w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj.
nie będzie zawierać w sobie dodatków nie biodegradowalnych nie występujących naturalnie (np.
farby, lakiery, kleje, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych
zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych
świadectw pochodzenia;
- nie może zawierać zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie,
deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.
W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów
wyszczególnionych w w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia
wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych,
kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży Wykonawcę oraz Wykonawca na swój koszt
opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający podane w SIWZ wymogi
techniczne.
4. W przypadku awarii instalacji kotłowni z powodu wad materiału opałowego, wszelkie koszty
naprawy ponosi dostawca biomasy.
5. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych
parametrów wyszczególnionych w w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań
dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie
w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży
Wykonawcę oraz Wykonawca na swój koszt w ciągu 3 dni roboczych opróżni magazyn z w/w
materiału i dostarczy nowy materiał posiadający wymagania techniczne wymienione w § 1.

Strona

Cena netto zamówienia podstawowego zgodnie z ofertą wraz z transportem i rozładunkiem Dostawcy
wynosi: ………………………………………………………………………………………..….. zł
(słownie: ………………………………………………………….. złotych), a cena brutto zamówienia
podstawowego zgodnie z ofertą wraz z transportem i rozładunkiem Dostawcy wynosi:
………………………………………………………………………………………….………….. zł
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§7

(słownie: …………………………………………………………………….……………..
przy czy cena jednostkowa brutto za:

złotych)

-1mp zrębki wynosi ……………….. (słownie: …………………………………………………)

Stawka VAT……………
-1t pelletu drzewnego wynosi ……………… zł (słownie: ……………………………………….)
Stawka VAT……………
- 1t pelletu słomianego wynosi …………………… zł (słownie: …………………………………)
Stawka VAT…………….

§8
1. Rozliczenie finansowe będzie w okresach …………………….– dniowych na podstawie faktury.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy w ciągu
………. dni od wystawienia faktury. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będą
dokumenty potwierdzające przyjęcie towaru zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela
Kupującego.

§9
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości biomasy, której dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca;
b) w wysokości 0,5% wartości biomasy nie dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
c) w przypadku nie dostarczenia biomasy przez Dostawcę w terminie, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zamówienia towaru u dostawcy kolejnego według oferty przetargowej a
Dostawca, który nie wywiązał się z umowy deklaruje pokrycie całkowitych kosztów
związanych z tym zamówieniem.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia
od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 10
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.

§ 11
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania do 31.05. 2021 r.

§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
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Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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§ 14

§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 dla
Dostawcy.
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ZAMAWIAJĄCY:
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DOSTAWCA:

