UMOWA

nr. …… / 2022

Na dostawę węgla zawarta w dniu ………………......................... 2022r pomiędzy:
…………………………………………………………………………..
zwany dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………….
a Zakładem Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Al. Piastów 2, 78 - 520 Złocieniec,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Palińskiego - Prezesa Zarządu.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych dla
Zakładu Ciepłownictwa Sp. Z o.o. w Złocieńcu na sezon grzewczy 2022/2023
w ilości 3.000 ton ( trzy tysiące ton ) dokonywana przez DOSTAWCĘ na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO w okresach dostaw ujętych w § 3 w czasie obowiązywania Umowy.
§2
Obowiązki
1. DOSTAWCA zobowiązuje się do:
- terminowych dostaw węgla w ilościach i parametrach jakościowych uzgodnionych z
ZAMAWIAJĄCYM z podziałem na poszczególne okresy dostaw wg
harmonogramu ustalonego w § 3 "Wielkość dostaw " oraz w § 4 " Parametry węgla"
- przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO własności dostarczonego węgla
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
- odbioru dostarczonego węgla w uzgodnionych ilościach i parametrach jakościowych
oraz terminach określonych w § 3 umowy oraz w § 4 " Parametry węgla "
- terminowej zapłaty ceny w uzgodnionej wysokości za dostawy węgla dokonane przez
DOSTAWCĘ
3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą dokładając najwyższej staranności
w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych
określonych w umowie.
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§3
Wielkość dostaw
1. Strony ustalają na poszczególne okresy obowiązywania Umowy następujące wielkości
dostaw, a mianowicie:
L .p

MIESIĄC

1.

SIERPIEŃ 2022 r.

2.

Do 10-go

Do 20-go

Do 30- go

-----

-----

150 ton

WRZESIEŃ 2022 r.

100 ton

100 ton

100 ton

3.

PAŹDZIERNIK 2022 r.

200 ton

200 ton

200 ton

4.

LISTOPAD 2022 r.

250 ton

250 ton

250 ton

5.

GRUDZIEŃ 2022 r.

200 ton

200 ton

150 ton

6.

STYCZEŃ 2023 r.

150 ton

150 ton

150 ton

7.

LUTY 2023 r.

100 ton

100 ton

-----

2. Powyższe dostawy należy realizować w dni robocze w godz. od 800 do 1400
3. DOSTAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o dacie nadania przesyłki [ tel. fax, e-mail ]
4. Po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, istnieje możliwość wcześniejszej realizacji dostawy
poszczególnych partii węgla
5. Podstawą odbioru i przyjęcia węgla przez ZAMAWIAJĄCEGO na plac składowy będą
sformalizowane dokumenty z ważenia każdej partii węgla ( np. kwit za wydany węgiel z kopalni,
lub dokument z wagi ) dostarczone wraz z dostawą.
6. Zamawiający zastrzega sobie w razie potrzeby prawo zamówienia dodatkowej partii węgla
lub odmowy przyjęcia ilości do 20% zamówienia podstawowego bez ujemnych konsekwencji
prawnych i finansowych dla Zamawiającego.
Terminy i wielkości dostaw zostaną uzgodnione w zamówieniu dodatkowym.
§4
Parametry węgla
1. Ustala się następujące graniczne parametry dostarczonego węgla:
Klasa - 24-16-06
- wartość opałowa w stanie roboczym
- 24.000 kJ/kg.- 24.999 kJ/kg.
- zawartość popiołu w stanie roboczym
- do 12 %
- zawartość siarki w stanie roboczym
- do 0,6 %
- całkowita wilgotność w stanie roboczym - do 12 %
- skład frakcyjny: 0 – 3 (30%), 3 – 10 (50%), 10 – 20 (20%)
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§5
Cena węgla
1. Ceny węgla wraz z transportem bez podatku VAT loco plac składowy Zakładu
Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu ul. Al. Piastów 2 strony ustalają w następujący
sposób:
- dla płatności 30 dni po dostawie i wystawieniu faktury – ……………… zł /t netto
( …………………………….zł/t. netto )
2. Cena podana w ofercie jest ceną stałą, która będzie obowiązywać przez cały okres trwania
umowy. Ewentualny zakup dodatkowej partii węgla (do 20 % zamówienia podstawowego)
będzie obowiązywał po cenie podanej w ofercie.
§6
Zapłata
1. Podstawę zapłaty za dostarczony Zamawiającemu węgiel będzie stanowić faktura VAT
wystawiona przez Dostawcę.
2. Dostawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę z wyszczególnieniem
tonażu, ceny węgla i kosztów transportu.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na konto wskazane
przez Dostawcę w terminie wskazanym w fakturze.
4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego
- na czas obowiązywania niniejszej umowy.
§ 7
Zasady i tryb rozliczeń jakościowych dostaw węgla
1. Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego węgla na podstawie wyników badań
pobranych próbek przez laboratorium Zamawiającego i wyników badań wykonanych na rzecz
Dostawcy
2. Jeżeli rozbieżności dotyczące rzeczywistych parametrów jakościowych dostarczonego węgla
nie zostaną uzgodnione między Dostawcą a Zamawiającym, strony zlecą wykonanie analizy
rozjemczej, której wynik będzie przyjęty jako ostateczny do rozliczenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu analizy rozjemczej Zamawiający ma obowiązek
zabezpieczenia reklamowanej partii węgla.
4. Wstępne koszty związane z wykonaniem analizy rozjemczej ponosi zlecający wykonanie
tej analizy. Ostateczne koszty wykonania analizy rozjemczej będą ponoszone przez stronę:
ZAMAWIAJĄCY- dotrzymanie parametrów jakościowych tj. 24 – 12 – 0,6%
DOSTAWCA
– nie dotrzymanie parametrów jakościowych tj. 24 – 12 – 0,6%
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia partii węgla, którego parametry przekroczą
wartości graniczne podane w § 4. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany odebrać
węgiel z tej partii własnym staraniem i na własny koszt.
6. Ustala się nie dłuższy niż 30 dniowy termin składania reklamacji jakościowych, począwszy
od dnia odbioru dostawy węgla - złożonej na piśmie i wysłanej listem poleconym przed
upływem tego terminu.
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§8
Zasady rozliczeń ilościowych
1. Dostawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wiarygodne dokumenty z ważenia
każdej partii węgla, które będą stanowić podstawę do rozliczenia ilościowego.
2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia własnych pomiarów co do ilości dostarczonej
partii węgla.
3. W przypadku stwierdzenia różnic ostateczna ilość do fakturowania będzie przedmiotem
obustronnych ustaleń
4. Ustala się nie dłuższy niż 30 dniowy termin składania reklamacji ilościowych, począwszy
od dnia odbioru dostawy węgla - złożonej na piśmie i wysłanej listem poleconym przed
upływem tego terminu.
§9
Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności , za które odpowiada Dostawca.
b ) w wysokości 0,5 %wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a ) 5% wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
b ) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy nieodebranego, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki
3.Za niedotrzymanie parametrów jakościowych Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
A) Za każde rozpoczęte 240 kJ/kg obniżenia wartości opałowej poniżej umownych 24000
kJ/kg - 10,00 zł za 1 tonę masy reklamowanej dostawy węgla
B) Za każdą rozpoczęty 0,1 % przekroczenia zawartości siarki ponad umowne 0,6 % - 20,00 zł
za 1 tonę masy reklamowanej dostawy węgla
C) Za każdy rozpoczęty 0,5 % przekroczenia zawartości popiołu ponad umowne 12 % - 7,00 zł
za 1 tonę reklamowanej dostawy węgla
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych za niedotrzymanie parametrów
ilościowych, jakościowych i czasowych z faktury za dostarczoną partię węgla, lub wadium
stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody , strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 10
1. Zakazuje się zbywania wierzytelności z niniejszej umowy osobom trzecim ( bez zgody
zamawiającego).
§ 11
Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzania takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
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3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.

§ 12
Rozwiązanie Umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca, może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy stronom przysługuje
prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być złożone drugiej stronie na piśmie
pod rygorem nieważności.
4. Dwukrotne niewywiązanie się z terminów dostaw węgla ( opóźnienie dostaw ) lub nie dotrzymanie parametrów jakościowych może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy
z winy dostawcy ze wszystkimi ujemnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę określonych
w pkt.4 i obciążenia z tego powodu Zamawiającego ujemnymi konsekwencjami
pieniężnymi wynikającymi dodatkowo z przepisów art.56 ustawy Prawo Energetyczne z dnia
10.04.1997r.(Dz.U.nr. 153 poz. 1504 tekst jednolity 2003r. ze zmianami),
oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów
paliw przedsiębiorstw energetycznych (Dz. U. Nr 39 poz. 338)
wszelkie konsekwencje ponosi Dostawca w trybie roszczenia regresowego.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Sprzedający za dostarczenie węgla o lepszych parametrach jakościowych niż zawarte w
umowie, nie może żądać wyższej ceny ani uśredniania parametrów.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy prawa.
3. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla
Zamawiającego Sąd Gospodarczy.
4. Umowę zawiera się na czas określony do 30.04.2023 r.

§ 14
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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