
Znak sprawy: NC 1/2021                                    Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

U M O W A   Nr  ………  (PROJEKT) 

 

zawarta w dniu ............................. roku w Gostyninie pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o., wpisanym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 

Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000072845, posiadającym numery: NIP 775-000-

08-06, REGON 610364804, o kapitale zakładowym zarejestrowanym i opłaconym w wysokości 

14 396 700,00 złotych, ul. Kolejowa 24, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Szymona Nieć  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a Firmą 

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

prowadzącą działalność na podstawie .............................................................................................. 

reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej Dostawcą. 

 

W wyniku dokonania wyboru oferty Dostawcy w dniu .................................... w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta niniejsza umowa zwana 

dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1 . Przedmiot zamówienia 

1. Zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszej umowie Zamawiający zleca, a 

Dostawca przyjmuje do wykonania dostawy węgla kamiennego energetycznego w ilości 

21 000 Mg o następujących parametrach: 

-  typ 31 lub 32 (wg PN-82/G-97002),  

-  sortyment miał MII (wg PN-82/G-97001) 

-  klasa A22-18-0,5 (wg PN-82/G-97003) 

-  wartość opałowa w stanie roboczym przy wilgotności 12%  22 000 – 23 000 kJ/kg, 

-  zawartość popiołu  max 14%, 

-  zawartość siarki  max 0,5%, 

-  całkowita zawartość wilgoci  w stanie roboczym  do 12%, 

-  spiekalność wg liczby Rogi  5-40, 

-  temp. mięknięcia   powyżej 1 050 
o
C 

-  zawartość podziarna (0-1,0 mm)  max 30%. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian + 20% w ilościach dostarczanego węgla w 

zależności od potrzeb. 

 

2. Dostawy odbywać się będą na plac węglowy Zamawiającego w terminie 01.03.2021 – 

31.03.2023. 

3. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia do każdej dostawy kopii certyfikatu jakości 

wystawionego przez producenta.  

 



Certyfikat musi zawierać następujące dane:  

a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają: 

- wartość opałową w stanie roboczym [kJ/kg],  

- wartość opałową przy 16% wilgotności dla węgla opisanego w ust. 1 [kJ/kg],  

- całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym [%], 

- zawartość siarki [%], 

- sortyment 

b) datę wysyłki, 

c) klasę węgla, 

d) tonaż, 

e) datę badania.  

 

4. Dostawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest jego własnością, nie ma wad prawnych, 

nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i 

zabezpieczenia.   

                                                                

§ 2. Harmonogram dostaw 

1. Na podstawie szacunkowej wielkości zużycia Zamawiający planuje następujący 

harmonogram dostaw węgla: 

 

miesiąc Węgiel [Mg] 

Marzec 2021 1 400 

II kwartał 2021 2 800 

III kwartał 2021 1 400 

IV kwartał 2021 2 800 

I kwartał 2022 4 200 

II kwartał 2022 2 800 

III kwartał 2022 1 400 

IV kwartał 2022 1 400 

I kwartał 2023 2 800 

 

2. Wyżej podany harmonogram ma jedynie charakter orientacyjny. Wysokość dostaw węgla w 

poszczególnych miesiącach może ulec zmianie. 

3. Szczegółowy harmonogram dostaw ustalany będzie przez Zamawiającego i przekazywany 

Dostawcy pisemnie (fax lub e-mail) na 7 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. 

4. Odbiór ilościowy dostarczonego węgla odbywać się będzie na podstawie listu 

przewozowego i ważenia u Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian + 20% w ilościach dostarczanego węgla w 

zależności od potrzeb. 

 

§ 3. Wynagrodzenie umowne 

1. Cena jednostkowa netto węgla dostarczonego na plac węglowy Zamawiającego będzie stała 

w okresie obowiązywania umowy i będzie wynosić: ……………..zl/Mg. 

2. W przypadku dostawy węgla o wartości opałowej < 21 000 kJ/kg dla węgla opisanego w § 1 

ust.1 do obliczenia ceny stosowany będzie współczynnik korygujący cenę zgodnie z 

załączoną tabelą i wzorem: 

Cw = a * C    

 



gdzie: 

a      - współczynnik korygujący cenę określony w tabeli; 

 C   - cena jednostkowa węgla ustalona w drodze postępowania przetargowego  opisana w 

ust. 1; 

 

Wartość opałowa dostarczonego węgla 

[kJ/kg]  „Q” 

Współczynnik korygujący cenę 

„a” 

22 000 kJ/kg,  (21 000- 23 000) 

< 19 000 0,60 

19 000 – 21 000 0,85 

21 000 – 23 000 1 

 

3. Zmiana ceny jednostkowej węgla, o której mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania umowy 

będzie możliwa jedynie w przypadku udokumentowanej znacznej zmiany ceny u producenta 

i po negocjacjach między stronami umowy w formie aneksu do umowy. W przypadku braku 

zgodności, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

 

§ 4. Zapłata 

1. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi iż waga zamawianego węgla jest wyższa od wagi 

zadeklarowanej przez dostawcę podstawą do wystawienia faktury będzie waga 

dostarczonego węgla wskazana przez dostawcę w liście przewozowym.  

2. Podstawą dokonania zapłaty za dostarczony Zamawiającemu węgiel będą faktury VAT 

wystawione przez Dostawcę za każdą dostawę węgla zrealizowaną zgodnie z umową, z 

uwzględnieniem stosownych uregulowań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie 

przelewów na konto bankowe Dostawcy w ………….…… nr ………………..…………… 

po spełnieniu świadczenia określonego w umowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury. 

 

§ 5. Reklamacje 

1. Parametry dostarczonego węgla Dostawca potwierdza każdorazowo certyfikatem jakości 

przekazanym Zamawiającemu w terminie do dwóch dni od daty wysłania dostawy. 

2. W przypadku powstania rozbieżności co do jakości i ilości dostarczonego węgla 

obowiązują „Zasady postępowania reklamacyjnego” - Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający wszczyna postępowanie reklamacyjne co do parametrów dostarczonego 

węgla w przypadku: 

− zaniżenia wartości opałowej w stosunku do wartości opisanych w § 1 ust. 1, 

− przekroczenia zawartości siarki o 0,1 % w stosunku do wartości opisanych w § 1                  

ust. 1, 

− przekroczenia zawartości popiołu o 1 % w stosunku do wartości opisanych w § 1                 

ust. 1. 

Potwierdzenie w postępowaniu reklamacyjnym nie dotrzymania parametrów węgla czyni 

reklamację zasadną. 

4. Dostawca wystawi fakturę korygującą do faktury za reklamowaną partię dostawy licząc: 

− za obniżenie wartości opałowej danej partii węgla - spowoduje obniżenie ceny 

zgodnie z tabelą w § 3 ust. 3. Za węgiel o wartości opałowej poniżej 18 000 kJ/kg 

Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty.  



− za każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% po 5% wartości ceny jednostkowej 

danej partii węgla, 

− za każde przekroczenie zawartości popiołu o 1% po 3% wartości ceny jednostkowej 

danej partii węgla. 

5. Dostawca wystawi fakturę korygującą w terminie 7 dni od uznania reklamacji. 

 

§ 6. Kary umowne; odszkodowanie uzupełniające 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie dostaw 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia.  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 25 %  

wynagrodzenia umownego netto wynikającą z iloczynu ilości i ceny jednostkowej.  

2.2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w 

wysokości 25 %  wynagrodzenia umownego netto wynikającą z iloczynu ilości i ceny 

jednostkowej. 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 7. Jednostronne odstąpienie od umowy, siła wyższa 

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli jej realizację 

uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowią zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależne od Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy lub jej części 

na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności. 

Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., 

- strajki legalne, 

- zmiana warunków górniczych wynikających z katastrof (np. pożaru, zawału). 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu 

okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 

Umowy. 

3. Jeżeli okoliczności siły wyższej mają charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, 

realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania 

przeszkody. 

4. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 7 dni, druga Strona może odstąpić od 

dostaw lub odbioru miału węglowego w tym okresie i zaspokoić swoje potrzeby u innych 

sprzedawców. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku jeżeli: 

a) Dostawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu zamówienia dwukrotnie o więcej niż 7 

dni, 



b) Dostawca dwukrotnie dostarczył węgiel o parametrach niezgodnych z wymaganiami 

określonymi w § 1 umowy. 

6. Odstąpienie od umowy nie uchybia prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kar 

umownych i odszkodowania za poniesione szkody. 

 

§ 8.  Zmiana umowy 

Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony. 

 

§ 9. Rozstrzygnięcie sporów 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą w miarę możliwości 

rozstrzygane przez Strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia strony poddadzą się 

orzecznictwu Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10.  Postanowienia końcowe 

1. Umowa zawarta jest na czas określony 1 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Dostawca oświadcza, że zobowiązania będące przedmiotem umowy zostaną zaciągnięte z 

poszanowaniem art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część. 

Nr 1 - Zlecenie dostawy 

Nr 2 - Zasady postępowania reklamacyjnego 

Nr 3 - SIWZ 

Nr 4 - Oferta  

 

 

         D O S T A W C A                                                             Z A M A W I A J Ą C Y 

 
 


