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UMOWA Nr …… /DEC/05/2018 
 

z dnia  . . . . . . .  .05.2018 r. zawarta w Kolnie pomiędzy : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
reprezentowanym  przez : 
 

……………………………………………..                                   –  ……………………………………………..  
 
……………………………………………..       –  ……………………………………………..           
                        

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”  
 
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o., 18 – 500 Kolno, ul. Kolejowa 4A,  
REGON 200277706, NIP 291-02-07-503, KRS 0000329830 kapitał zakładowy 21 368 700 zł. reprezentowanym 
przez : 
     

Marek Łuba    - Prezes Zarządu 
Dariusz Andrzej Gąsiewski  - V-ce Prezes Zarządu  

                
zwanym w dalszej części "Zamawiającym". 
 
Niniejsza umowa została zawarta z uwzględnieniem postanowień Art. 132 ust. 1, pkt. 3 Ustawy                                        
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych . 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż miału węglowego 23-14-04 w ilości 6 500 Mg o parametrach roboczych: 

-  sortyment (wg PN-82/G-97001) –   miał M II A 
-  klasa ( wg PN-82/G-97003 )  –   23-14-05 

-  minimalna wartość opałowa   –   23,0 MJ/kg 

-  maksymalna zawartość popiołu  –   14,0 % 

-  maksymalna zawartość siarki  –   0,45 % 

-  maksymalna zawartość wilgoci –   13 % 

- miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny  
od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych 
frakcji miału w postaci brył, kul. Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie 
przyczyną złożenia reklamacji. 

 
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie w okresie od maja 2018r.                                          

do 31 marca 2019 r.  
 

3. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości sprzedawanego miału o 1000 Mg w sytuacji zwiększenia 
jego zużycia z powodu wydłużenia sezonu grzewczego . 
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§ 2 

 
1. Strony ustalają maksymalną cenę za towar wraz z transportem i rozładunkiem w wysokości                             

netto . . . . . . . . . . .  + VAT za tonę loco plac składowy Zamawiającego przy ulicy Ciepłej 1 w Kolnie. 

2. Termin płatności ustala się na 45 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu przez Dostawcę zgodnie z harmonogramem płatności będącego załącznikiem                             
Nr 2 do niniejszej umowy na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. 

 
§ 3 

 
1. Dostawy towaru określonego w § 1, ust 1 odbywać się będą partiami wg ustalonego i potwierdzonego 

przez strony harmonogramu będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy, określającego ilości dostaw 
miału węglowego na każdy miesiąc kalendarzowy w okresie od maja 2018r. do 30 września 2018r. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany określonej w harmonogramie ilości dostaw miału                     

w poszczególnych miesiącach informując o tym na piśmie Dostawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.  
 
3. Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu wyłącznie miał węglowy o parametrach określonych                        

w § 1, ust 1.  
 
4. Do każdej dostarczonej miesięcznej partii towaru Dostawca dołączy odpowiedni, oryginalny dokument 

potwierdzający jego jakość i ilość. Zamawiający potwierdzając na nim odbiór ilości dostarczonego towaru           
( miału węglowego ) jeden egzemplarz zatrzymuje u siebie. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości dostarczanego miału węglowego. Parametry miału 

węglowego zostaną zbadane na zlecenie Dostawcy przez laboratorium posiadające akredytację PCA                  
na badanie paliw stałych. Wykonawca dostarczy kopię akredytacji. 

 
6. Uprawniony pracownik akredytowanego laboratorium pobierze próbkę miału węglowego zgodnie                      

z wymaganiami posiadanej akredytacji i normy PN-90/G-04502. 
 
7. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Dostawcy. Nieobecność 

przedstawiciela Dostawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania próbek. 
  
8. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia : 

a) wartość opałowa w stanie roboczym Qr 
b) wartość opałowa w stanie analitycznym Qa 
c) zawartość popiołu w stanie roboczym Ar 
d) zawartość popiołu w stanie analitycznym Aa 
e) zawartość siarki w stanie roboczym Sr 
f) zawartość siarki w stanie analitycznym Sa 
g) zawartość wilgoci całkowitej Wr 
h) zawartość wilgoci w próbce analitycznej Wa     
i) części lotne w stanie roboczym Vr 
j) części lotne w stanie analitycznym Va 
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9. W przypadku dostawy miału węglowego o parametrach niższych niż określone w §1 ust. 1  Zamawiający  
ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości różnicy cen pomiędzy deklarowaną w umowie                                    
a potwierdzoną przez akredytowane laboratorium wartością opałową warunkach roboczych . 

10. Cenę węgla ustala się wówczas według niższej klasy, traktując cenę ofertową i ofertową klasę            
opałową jako podstawę do ustalenia cennika liniowego opału w zł/GJ  ustalenia w ten sposób niższej                
ceny opału. 
 

§ 4 
 

1. Rozliczenie ilościowe dostaw odbywać się będzie wg wagi ( o nośności 60 Mg ) stwierdzonej                                    
u Zamawiającego z potwierdzeniem przedstawiciela Dostawcy uczestniczącego przy rozładunku i ważeniu 
towaru. Dokument z ważenia będzie dostarczony Dostawcy. 
 

2. Ewentualne reklamacje jakościowe towaru Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni licząc od daty                 
otrzymania dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonego miału (wykonane przez laboratorium 
wskazane przez Zamawiającego ).  
 

3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.                                        
Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uważany za uwzględnienie reklamacji zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego zawartym  w reklamacji. 

 
§ 5 

 
1. Dostawca  gwarantuje stałość ceny za miał węglowy ustalonej w § 2 ust. 1. przez okres trwania umowy, 

przez okres realizacji  uprawnień z tytułu rękojmi za wady i przez okres magazynowania miału na podstawie 
Umowy Magazynowania Miału Węglowego z dnia  ……………. 2018r.   

 
2. Dostawca nie może powierzyć wykonanie umowy osobom trzecim pod jakikolwiek tytułem prawnym. 
 

§ 6 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne         
w następujących wypadkach i wysokościach : 
 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
 

a) w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy                       
z przyczyn, za które odpowiada Dostawca. 

b) w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, 
     

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu umowy              
w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 
§ 7 

 
1. Strony mają możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w formie pisemnej. 
  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy :  

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,  
b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,  
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c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
 nie  kontynuuje jej  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

   d)  Dostawca dostarczy miał węglowy o parametrach gorszych od określonych w § 1, ust 1. o 5% . 
 

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu                   
ich zapłaty określonego w niniejszej umowie,  

b) Zamawiający bez uzasadnienia na piśmie odmawia odbioru dostaw przedmiotu umowy,   
c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 
 

§ 8 
 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z podpisem obu stron. 
2. Dostawca nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie,                              

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

Sporne sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 

Integralną część niniejszej umowy stanową : harmonogram dostaw miału, harmonogram płatności za dostawę 
miału i Umowa Magazynowania Miału Węglowego z dnia  ………………… 2018r.  
 

 
 
 

 
                           DOSTAWCA :                                                                              ZAMAWIAJĄCY :  
 

 
 
 
 
 
 


