
Załącznik nr 2

UMOWA  NA  WYKONANIE DOSTAWY  NR  …….../2022

zwana dalej  „umową”, zawarta w Łętowni w dniu ……...….... roku pomiędzy:  Powiatem  Suskim, adres
siedziby:  34-240  Sucha  Beskidzka,  ul.  Kościelna  5b,  NIP  552-142-79-33,  reprezentowanym  przez
Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej  w Łętowni Pana Romana Dyrcza, adres siedziby:  Łętownia 353,
34-242 Łętownia, zwanym dalej  Zamawiającym, dane do korespondencji:  Dom Pomocy Społecznej  w
Łętowni, adres siedziby: Łętownia 353, 34-242 Łętownia.

a……………………………………….…..reprezentowany  przez  ..................................................,  zwanym  dalej

DOSTAWCĄ stosownie do złożonej oferty z dnia ……………………,

Dostawca został wyłoniony w wyniku  Zapytania ofertowego nr 3/2022 r. z dnia 07.09.2022 r. na
dostawę pelletu dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 

PRZEDMIOT  UMOWY
 

 § 1
Przedmiotem zamówienia jest  jednorazowa dostawa pelletu z czystego drewna spełniającego

wymagania normy PN-EN ISO 17225-2:2014 klasy A1 do ogrzewania budynku Domu Pomocy Społecznej
w Łętowni Filia w Jordanowie, ul. Rynek 45, 34-240 Jordanów, w ilości  30 ton (30 Mg) i parametrach
wskazanych poniżej. Dostawa obejmuje załadunek zakupionego pelletu, transport i rozładunek w czasie i
w miejscu wskazanym przez zamawiającego w warunkach przedmiotowego zamówienia. Pellet musi być
zapakowany w workach o wadze 15-20 kg ułożonych na paletach.
Skład chemiczny i parametry paliwa:
a) pellet z czystego drewna klasy A1
b) średnica: 6 mm
c) długość: 5 – 35 mm
d) zawartość wilgoci: ≤10%
e) zawartość popiołu: ≤0,7%
f) wartość opałowa ≥16,5 MJ/kg

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

§ 2
Zamawiający ustala termin wykonania całej dostawy do dnia  14.10.2022 r. Miejscem dostawy

jest Dom Pomocy  Społecznej  w  Łętowni  Filia  w  Jordanowie  ul.  Rynek  45,  34-240  Jordanów –  plac
znajdujący  się  z  tyłu  budynku,  dojazd  przez  parking  Galerii  Jordanowskiej.   Dostawca  ustali  z
zamawiającym datę oraz faktyczną ilość pelletu w zakresie jednorazowej dostawy mając na względzie
wielkość drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej i placu na którym zostaną złożone palety z pelletem.
Dostawa pelletu może być zrealizowana jedynie w dni robocze.

WYNAGRODZENIE

§ 3
Płatność za całkowite wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem w terminie

14  dni  od  dnia  otrzymania  faktury.   Faktura  zostanie  wystawiona  w  oparciu  o  dokumenty  WZ
potwierdzające przyjęcia dostaw pelletu zgodnie ze złożonym zmówieniem



§ 4
Dane Zamawiającego do faktury:
Nabywca: Powiat Suski

34-240 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b
NIP 552-142-79-33

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
34-242 Łętownia 353

  
POSTANOWIENIA   DODATKOWE

§5
1. W  przypadku  zwłoki  z  wykonaniem  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  karę

umowną w wysokości 0,10 % wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapewnia, iż dostarczany pellet będzie należytej jakości i  będzie spełniał wymogi

przedmiotowego  zamówienia  oraz  spełniał   parametry  PN-EN  ISO  17225-2:2014  klasy  A1
potwierdzoną  odpowiednim  certyfikatem.  W  przypadku  zastrzeżeń  zgłoszonych  przez
Zamawiającego  w  zakresie  wymaganych  parametrów  Zamawiający  zleci  wykonanie  badań
dostarczonego pelletu dotyczących spełniania wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania
wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań Zamawiający
obciąży Wykonawcę. Ponadto Wykonawca opróżni  na własny koszt  magazyn z dostarczonego
nieodpowiadającego  wymaganiom  pelletu  i  dostarczy  nowy  pellet  spełniający  wymogi
przedmiotowego zamówienia oraz spełniający  normę jakościową PN-EN ISO 17225-2:2014 klasy
A1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całego zamówienia.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ilości  zamówionych  artykułów  zachowując
wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
§ 6

1. Jakiekolwiek  zmiany  w  treści  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

      Zamawiający                          Kontrasygnata                         Dostawca
        Skarbnika Powiatu

................................       ..........................…...   ............................…


