
          załącznik nr 7 

UMOWA projekt 

  

Umowa zawarta w dniu...............2021 r. pomiędzy: 

Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. , 56-200 Góra, ul. Poznańska 23 , która to spółka jest 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248123, kapitał zakładowy 

4035115,00 PLN, NIP 5010018458, REGON 02020309 

reprezentowanym przez: 

Pana Rafała Korytowskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „SPRZEDAJĄCYM ”. 

 

§1 

Użyte w treści niniejszej umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi 

definicjami: 

1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, na warunkach 

zapisanych w niniejszym dokumencie i załącznikach do niego i stanowiących integralną część 

umowy. 

2. Przedmiot umowy – oznacza przedmiot zamówienia złożonego przez Zamawiającego 

określony w § 2. 

3. Wada – cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność towaru ze względu na cel w umowie 

oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy . 

4. Odbiór towaru- rozumie się przekazanie przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do 



użytkowania o parametrach jakościowych i w ilości zgodnej z zamówieniem. 

5. Klasa opału – opał o wartości opałowej odpowiedni nie mniejszej niż 23 Mg/kg 

§2 

1. Zamawiający zleca, a Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży węgla kamiennego z dostawą 

do Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze w asortymentach: 

- miał energetyczny MIIA typ 32.1, klasa 23 MJ/kg w ilości ogólnej ok.  3 300 Mg +/-15% 

na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

      - węgiel kamiennego w asortymencie ekogroszek typu 31.2, klasy min 25 MJ/kg 

workowanego w ilości ogólnej 132 Mg +/- 15% 

2. Wymagania jakościowe; 

- dla miału energetycznego typu MIIA 31.2, klasy 23 MJ/kg w odniesieniu do stanu  

roboczego: 

-wartość opałowa (Qir) min 23000 kJ/kg 

-zawartość popiołu (Ar) max 18% 

- zawartość siarki (Str) max. do 0,6% 

-spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5÷20 

-zawartość wilgoci nie wyższa niż 12% 

-skład frakcyjny 0-3 (30%) 3-10 (50%) 10-20 (20%) 

-zawartość części lotnych min. 28% wg PN-81/G-0416-1988 

-temperatura spiekania popiołu powyżej 950°C w atmosferze utleniającej 

-temperatura topnienia popiołu powyżej 1300°C w atmosferze utleniającej 

-temperatura mięknienia popiołu powyżej 1200°C w atmosferze utleniającej 

wgPN –82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 

Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003 

Typ węgla wg PN –82/G-97002 -32. Sortyment wg PN –82/G-97001 –M II 

 

  - jednorodny w swojej masie; 

  - o stabilnych parametrach jakościowych zgodnych z umową; 

  - wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek w postaci kamienia, złomu, mułów 

    i flotów oraz zlepionych drobnych frakcji miału; 

  - nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgla; 

  - nie będzie poddawany procesom przeróbczym w zakładach przeróbczych 

    i wzbogacania węgla w celu uzyskania wymaganych parametrów w wyniku 

    procesów przeróbczych. 



- dla węgla kamiennego w asortymencie ekogorszek: 

- wymagania w każdej dostawie odniesionych do stanu roboczego 

-  wartość opałowa min 25.00  MJ/ kg  

－ zawartość popiołu  max 4-6 %  

－ zawartość siarki  od 0,4 do 0,6 %  

− spiekalność określona liczbą Rogi <10  

− zawartość wilgoci 8-10 %  

－ uziarnienie 6-25 mm  

- ekogroszek workowany 

 

3. Dostawy węgla kamiennego będą realizowane transportem kolejowym do najbliższej stacji 

kolejowej umożliwiającej rozładunek wagonów wraz z przeładunkiem i przewozem transportem 

samochodowym na plac magazynowy zlokalizowany przy ul. Dąbrówki 8 w Górze w okresie od 

września 2021 r. do maja 2022 r. zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym Załącznik nr 

1 do umowy. Zamawiający dopuszcza dostawy węgla w asortymencie ekogroszek transportem 

samochodowym. Realizacja poszczególnych dostaw będzie realizowana do 15-go dnia każdego 

miesiąca określonego w prognozie dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

bieżących zmian ilości kupowanego węgla w poszczególnych miesiącach harmonogramu, 

wynikających z uwzględnienia poziomu zapasów magazynowych, wpływu warunków 

atmosferycznych oraz innych czynników nieprzewidzianych z momencie zawarcia niniejszej 

umowy. Ostateczną ilość i wielkość dostaw każdorazowo określać będzie miesięczne zlecenie 

dostawy wystawione przez Zamawiającego. 

4. Ilość dostarczonego węgla w asortymencie M II A będzie wynosiła ogółem 3 3000 Mg +/- 15%, 

węgla w asortymencie ekogroszek 132 Mg +/- 15 % w dyspozycji Zamawiającego. 

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej dostawy węgla przy zachowaniu warunków i 

terminów płatności zgodnie z harmonogramem dostaw. Jednakże ze względu na ograniczoną 

powierzchnię magazynową maksymalna dostawa może wynosić 1400 ton po uprzednim 

uzgodnieniu warunków dostawy 

6.  W przypadku zaistnienia wcześniejszej dostawy węgla zostanie zawarta umowa składu między 

stronami niniejszej umowy. 

7.  W okresie ujemnych temperatur Sprzedawca na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne 

środki przeciwko przymarzaniu węgla do ścian i podłóg wagonów. 

8.   Strony dopuszczają zmiany w harmonogramie dostaw – wymagają one bieżącego uzgodnienia 



przez obie strony umowy. 

9.  Sprzedający na swój koszt prowadzi załadunek węgla, jego rozładunek i transport samochodowy 

loco ul. Dąbrówki 8 w Górze oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe, 

które winny zawierać m.in.: nazwę kopalni (producent węgla), sortyment-typ i klasę węgla, wagę 

węgla, numery wagonów wysyłanej partii węgla, a w przypadku zastosowania środka 

przeciwzamarzającego - stwierdzenie faktu jego zastosowania. Sprzedający ponosi wszelkie 

koszty i opłaty związane z realizacją dostawy. 

10. Zamawiający będzie miał prawo kontrolować proces przeładunku węgla na stacji PKP 

umożliwiającej rozładunek węgla oraz kontrolowanie wagi transportowanego węgla transportem 

samochodowym. 

11. Własność dostarczanego miału węglowego oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 

dostawy na plac magazynowy Zamawiającego (ul. Dąbrówki 8 w Górze). 

12. Zamawiający potwierdza odbiór węgla od Sprzedającego zgodnie z listem przewozowym 

przewoźnika, a datą dostawy jest data wydania węgla. Ostateczne potwierdzenie ilościowe i 

jakościowe zrealizowanej dostawy nastąpi po rozładunku samochodów na placu magazynowym 

przy ul. Dąbrówki 8 w Górze oraz zbadaniu jakości opału przez Zamawiającego. 

13. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego - po dokonaniu załadunku węgla - przesłania 

drogą faxową/mail z jednoczesnym listownym potwierdzeniem, określenia parametrów węgla w 

„Certyfikacie jakości węgla” wystawianym przez kopalnię/importera-plac składowy  dla każdej 

wysyłanej partii dostawy. 

14. „Certyfikat jakości węgla” o którym mowa w ust. 13 stanowi podstawę do wystawienia faktury 

na klasę opału w nim określoną i winien zawierać następujące dane: 

-wartość opałową w stanie roboczym (kJ/kg) 

-całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym (%), 

-zawartość siarki w stanie roboczym (%), 

-zawartość popiołu w stanie roboczym (%), 

-wilgoć całkowitą, 

-sortyment-typ, 

-klasę węgla, 

-tonaż, 



-numery wagonów z których zostały pobrane próby do analizy chemicznej. 

-datę wysyłki, 

-identyfikację wystawiającego certyfikat (nazwa i adres jednostki określającej parametry miału  

węglowego) 

15. Każda dostawa będzie kontrolnie badana przez akredytowane laboratorium. 

16. Sprzedający gwarantuje, że węgiel w momencie dostawy będzie odpowiadał parametrom o 

których mowa w §2 ust.2, nie posiada wad prawnych, oraz że zostanie sprzedany i dostarczony 

w stanie wolnym od jakichkolwiek zastawów, obciążeń, czy innych roszczeń osób trzecich. 

17. Sprzedający, oświadcza że akceptuje kryteria i sposób kontroli jakości opału obowiązujące u 

Zamawiającego i zawarte w załączniku nr 2. 

§ 3 

1. Termin wykonania umowy ustala się zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy: 

a) pierwsza sprzedaż - 10 września  2021 r. 

b) ostatnia sprzedaż - 15 maja 2022 r. 

2. Przedstawicielami Sprzedającego upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 

a)  ................................................................ 

b)................................................................ 

3. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów ze Sprzedającym są: 

a) Rafał Korytowski 

b) Artur Wieczorek 

4. Określa się następujące nr telefonów i faxu wykorzystywanych do realizacji niniejszej umowy: 

a) Sprzedający: tel. ....................... 

b) Zamawiający: tel/fax 65 5442155, 

 

§ 4 

1. Strony ustalają następującą cenę: 

- miału energetycznego typu MIIA 32.1, klasy 23 MJ/kg : 



- cena netto węgla: …........... zł/Mg, 

słownie: …............................. złotych 

+ podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 

- cena brutto węgla: …......... zł/Mg, 

słownie: …................................ złotych 

Pochodzenie węgla: dostawy bezpośrednie z kopalni – plac 

składowy/importer: …................................ 

 

- węgla w asortymencie ekogroszek klasa 25 MJ/kg : 

- cena netto węgla: …........... zł/Mg, 

słownie: …............................. złotych 

+ podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 

- cena brutto węgla: …......... zł/Mg, 

słownie: …................................ złotych 

Pochodzenie węgla: dostawy bezpośrednie z kopalni – plac 

składowy/importer: …................................ 

 

2. Waloryzacja ceny miału energetycznego. 

2.1. Waloryzacja ceny węgla może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wzrostu ceny netto  

węgla o minimum 10 %  w stosunku do ceny węgla publikowanej na platformie informacyjnej    

„POLSKI INEKS RYNKU WĘGLA ENERGETYCZNEGO- PSCMI® 2”. Na dzień złożenia 

oferty cena wynosi: …....... zł/tonę netto. 

2.2. O zamiarze zmiany ceny węgla Strona występująca o waloryzację, powiadomi drugą Stronę na  

     piśmie, wraz z podaniem uzasadnienia oraz załączeniem wyliczenia nowej ceny. Informacja  

     winna zostać przekazana drugie Stronie nie później niż w kolejnym miesiącu, po miesiącu w  

       którym dostawa została zrealizowana. 

2.3. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o informacje uzyskane z platformy informacyjnej  

       „GPI WĘGIEL” dostępnej pod adresem https://www.gpi.tge.pl/pl/web/wegiel 

2.4. Waloryzacja ceny  może zostać dokonana zgodnie z ust. 2.1. ; 2.2. i 2.3., wyłącznie w oparciu o   

wskaźnik ruchu ceny w miesiącu dostawy, ogłoszony w miesiącu kolejnym dla średnioważonej 

ceny z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego i opublikowany na 



    giełdowej platformie informacyjnej „GPI WĘGIEL” pod adresem: 

https://www.gpi.tge.pl/pl/web/wegiel w zakładce „indeksy pscmi” : POLSKI INDEKS RYNKU 

WĘGLA ENERGETYCZNEGO - PSCMI ® 2 

3. Dopuszcza się zastąpienie dostaw węgla ze wskazanej powyżej kopalni-placu 

składowego/importera , węglem z innych kopalń-placów składowych po uprzednim uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego lecz, bez zmiany ceny określonej w pkt. 1. 

4. Sprzedający oferuje następującą cenę za transport: 

- miału energetycznego wraz z pozostałymi kosztami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

- cena netto: ….......... zł/Mg, netto (słownie: …............. + podatek VAT według obowiązującej stawki 

23% - cena brutto:................. zł/Mg (słownie: ….......................................) 

Cena za transport została obliczona przy założonej odległości transportowej koleją …... km + …... 

km transport samochodowy. 

- węgla w asortymencie ekogroszek wraz z pozostałymi kosztami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

- cena netto: ….......... zł/Mg, netto (słownie: …............. + podatek VAT według obowiązującej stawki 

23% - cena brutto:................. zł/Mg (słownie: ….......................................) 

Cena za transport została obliczona przy założonej odległości transportowej koleją …... km + …... 

km transport samochodowy. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny za transport węgla. 

5. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, podatek 

ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z przepisami 

prawa. 

6. Łączna wartość zamówienia wynosi: …..................... zł netto ( słownie: …..................) 

+ podatek VAT według obowiązującej stawki 23% 

cena brutto: …................. zł 

słownie:(...........................) wraz z kosztami transportu. 

§5 

1. Strony ustalają, że podstawą zapłaty za dostarczony towar będą faktury wystawione na przedmiot 

umowy za cenę określoną w § 4 niniejszej umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do niej „Certyfikat jakości węgla”   



    wystawiony przez kopalnię/importera – plac składowy  z której pochodzi dostawa,  

    potwierdzający klasę fakturowanego opału. 

3. Faktura VAT winna zawierać nazwę kopalni/importera – plac składowy wysyłającej węgiel oraz   

     numer dokumentu przewozowego fakturowanej partii węgla. 

4. Faktury winny być wystawiane w terminie do 7 dni od daty otrzymania dostawy przez 

    Zamawiającego i niezwłocznie przesłane Zamawiającemu. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dokona płatności faktur za dostarczony miał węglowy, przelewem na konto 

Sprzedającego umieszczone na fakturach, po odbiorze dostawy w następujących terminach: 

- dostawy realizowane w miesiącach listopad 2021, grudzień 2021 oraz styczeń 2022 w terminie 

60 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych tj. pod warunkiem otrzymania  

  „Certyfikatu jakości węgla” o którym mowa w § 5 ust. 2 i faktury za dostarczony opał. 

- dostawy realizowane w miesiącach od lutego 2022 do maja 2022 w terminie 30 dni od daty  

  dostarczenia dokumentów rozliczeniowych tj. pod warunkiem otrzymania „Certyfikatu jakości  

  węgla” o którym mowa w § 5 ust. 2 i faktury za dostarczony opał. 

2. Zamawiający dokona płatności faktur za dostarczony węgiel w asortymencie ekogroszek, 

przelewem na konto Sprzedającego umieszczone na fakturach, po odbiorze dostawy w terminie 

30 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych tj. pod warunkiem otrzymania  

„Certyfikatu jakości węgla” o którym mowa w § 5 ust. 2 i faktury za dostarczony opał. 

- dostawy realizowane w miesiącach od listopada  2020 do lutego 2021 w terminie 30 dni od daty  

  dostarczenia dokumentów rozliczeniowych tj. pod warunkiem otrzymania „Certyfikatu jakości  

  węgla” o którym mowa w § 5 ust. 2 i faktury za dostarczony opał. 

3. Za dzień zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, 

który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, 

który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie. 

6. Zamawiający jest płatnikiem VAT o nr NIP 501-001-84-58 

7. Sprzedający jest płatnikiem VAT o nr ….......................... 

8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy 

płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 



9. Sprzedający nie może dokonać przelewu swych wierzytelności wobec Zamawiającego 

wynikających z niniejszej umowy, chyba że wcześniej uzyska pisemną – pod rygorem 

nieważności – zgodę Zamawiającego na dokonanie cesji. 

10. Zgłoszenie reklamacji ilościowej lub jakościowej wstrzymuje termin płatności faktury 

dotyczącej reklamowanej partii węgla. 

 

§ 7 

1. Jeżeli zostaną stwierdzone odstępstwa od parametrów jakościowych wymaganych w § 2 ust. 2 

umowy z odchyłkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na niekorzyść 

Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje: 

a) prawo do przyjęcia zareklamowanej partii dostawy pod warunkiem zastosowania w 

stosunku do niej bonifikaty w postaci zwrotu różnicy w cenie netto węgla o parametrach 

otrzymanych w stosunku do ceny netto węgla o parametrach wymaganych. 

Różnica w cenie /bonifikata/ zostanie wyznaczona wg następujących zasad : 

          a1) zaniżenie wartości opałowej w stanie roboczym wg wzoru: 

 

Cwk = (Qnl/2300) x Cw 

gdzie: 

         Cwk – skorygowana cena węgla w [zł/Mg], 

         23000 – bazowa wartość opałowa w stanie roboczym [kJ/kg], dla miału energetycznego. 

         Qnl – wartość opałowa węgla w stanie roboczym z rozliczanej dostawy zgodnie z 

                wynikami badań z akredytowanego laboratorium, [kJ/kg] 

         Cw
 – jednostkowa cena netto węgla zgodnie z § 4 pkt. 1, [zł/Mg] 

         

         a2) zawyżenie wilgotności dostarczonego węgla – zostanie skorygowana 

waga               dostarczonego węgla wg wzoru: 

C1 = (1 – b-a/100) x C 

         b – wilgotność całkowita zgodnie z wynikami badań z akredytowanego                            



               laboratorium, [%], 

         a – wilgotność o której mowa w § 2 pkt. 2,[%] 

         C – ilość dostarczonego węgla, [Mg] 

         C1 – ilość dostarczonego węgla po korekcie, [Mg] 

 

b)  prawo do zwrotu całości zakwestionowanej dostawy do Sprzedającego  i awaryjnego 

zakupu opału u  innego dostawcy z prawem do odszkodowania   w wysokości poniesionych 

dodatkowych kosztów związanych z tym zakupem powyżej cen ustalonych w umowie. 

Sprzedający jest zobowiązany do odbioru zakwestionowanej dostawy z placu składowego 

Zamawiającego na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania do jego 

usunięcia. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej Sprzedający zapłaci 

karę umowną w wysokości 3,00 zł/Mg, za każdy dzień opóźnienia.           

        c)  prawo do zwrotu całości zakwestionowanej dostawy do Sprzedającego z żądaniem nowego      

transportu spełniającego wymagane warunki jakościowe, przy czym koszty zwrotu i 

dostarczenia nowej dostawy obciążą Sprzedającego. W w/w przypadku Sprzedający jest 

zobowiązany do odbioru zakwestionowanej dostawy   z placu składowego Zamawiającego 

na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania do jego usunięcia. W 

przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej Sprzedający zapłaci karę 

umowną w wysokości 3,00  zł/Mg, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie w sposób określony w załączniku nr 2 do  

    umowy. 

3. Udokumentowane przez Zamawiającego różnice w ilościach dostarczonego węgla między ilością   

deklarowaną w dokumencie przewozowym przez Sprzedającego, a ilością sprawdzoną przez 

Zamawiającego będą uwzględnione w płatnościach za dostawy na podstawie reklamacji 

ilościowej zgłoszonej na piśmie przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający określa następujący sposób pobrania próbek dostarczanego węgla w celu    

    przeprowadzenia podstawowych analiz laboratoryjnych: 

- próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/G-04502 (dla reklamacji parametrów 

chemicznych) lub PN-90/G-04502, PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 (dla określenia 

zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia). Każda ze stron otrzymuje próbkę laboratoryjną, 

natomiast trzecią próbę odpowiednio zabezpieczoną i zaplombowaną przechowuje się jako 

rozjemczą. Przy rozbieżnych wynikach reklamacja może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie 



arytmetyczne wartości wyników Stron. 

W przypadku braku obecności przy rozładunku przedstawiciela Sprzedającego, Zamawiający 

dokonuje pobrania prób samodzielnie. Do postępowania reklamacyjnego zostają przyjęte wyniki 

otrzymane z analizy technicznej której dokonał Zamawiający, próba dla Sprzedającego pozostanie 

w magazynie Zamawiającego. Przy rozbieżnych wynikach reklamacja może zostać rozpatrzona w 

oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Stron 

5. Różnica w cenie z tytułu uznanych roszczeń jakościowych będą rozliczne przez Sprzedającego   

    na bieżąco w formie faktur korygujących. 

6. Wyniki badań jakości węgla uzyskane w trakcie postępowania reklamacyjnego, stanowić będą  

     podstawę do bonifikaty ceny, niezależnie od przewidywanych umową kar.  

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedający wystawi Zamawiającemu fakturę   

     korygującą. 

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakości dostarczonej partii węgla potwierdzonej badaniami 

wykonanymi przez jednostkę niezależną, koszty wykonania analizy przez tę jednostkę pokrywa 

Sprzedający. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty badań pokrywa Zamawiający. 

9. Bonifikaty z tytułu uznanych roszczeń jakościowych będą rozliczne przez Sprzedającego na  

     bieżąco w formie faktur korygujących. 

  

§ 8 

1. Wprowadza się kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

-    za zwłokę w zrealizowaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 

0,5% wartości netto dostawy ustalonej zgodnie z „Harmonogramem dostaw” za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu tej dostawy, liczony od ostatniego dnia miesiąca, 

wyznaczonego na realizację zamówionej partii dostawy do dnia rzeczywistego odbioru 

dostawy przez Zamawiającego,  

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10% 

wartości netto niezrealizowanych dostaw przewidzianych harmonogramem, 

-  w przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego parametrów jakościowych kary 

określone w § 7 pkt. 1 a, b, c. 

b) Zamawiający zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 



- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wartości netto niezrealizowanych dostaw przewidzianych umową, 

- za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek 

za opóźnienie. 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez tę stronę umowy noty obciążeniowej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej Wykonawcy, 

związanej z realizacją niniejszej umowy – powiadamiając Wykonawcę o skorzystaniu z tego 

uprawnienia. 

  

§ 9 

1.   Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe 

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części na stałe lub 

na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności. 

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

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

- akty władzy państwowej, 

-  strajki, 

- udokumentowane poważne zakłócenie w funkcjonowaniu transportu kolejowego 

lub kopalń. 

3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni,   

     realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 

4. Jeżeli okoliczność siły wyższej trwa dłużej niż siedem dni, Zamawiający może odstąpić od  

     dostaw w tym okresie i zaspokoić swoje potrzeby z innych dostępnych źródeł. 

 



§ 10 

1. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszelkich obowiązków z ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1114 z późn. zm.), oraz z przepisów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Zamawiający oświadcza, że zakupiony opał będzie wykorzystany przez Zamawiającego na 

    cele uprawniające do zastosowania zwolnienia w podatku akcyzowym: 

     - do celów opałowych jako zakład energochłonny, w którym wprowadzony został w 

życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do 

podwyższenia efektywności energetycznej, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1114 z późn. zm.) o podatku akcyzowym. 

3. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego przepisów prawa lub postanowień niniejszej 

umowy skutkujących naliczeniem Zamawiającemu podatku akcyzowego, Sprzedający będzie 

zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość zapłaconego 

podatku akcyzowego wraz z odsetkami oraz innych należności, którymi Zamawiający zostanie 

obciążony na podstawie prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 

wydanych w postępowaniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu w bezpośrednim 

związku z naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy 

skutkujących naliczeniem Zamawiającemu podatku akcyzowego. 

§11 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

  

§ 12 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w jej niewykonanej części, gdy : 

1.1. Sprzedający nie realizuje dostawy w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia 

zapotrzebowania pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. 

1.2. Sprzedający nie dotrzyma warunków umowy w zakresie: 

- zgodności dostaw opału z harmonogramem, lub oferowaną klasą węgla, lub 

- złą jakością miału węglowego, lub 

- powtarzającym się brakiem atestu lub certyfikatu jakości, lub 

- powtarzającym się brakiem awizowania dostaw (minimum dwa takie 

zdarzenia). 



1.3. Ogłoszono upadłość lub zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub 

wszczęto postępowanie naprawcze, 

1.4. Uchwalono likwidację Sprzedającego – również w razie likwidacji w celu przekształcenia 

lub restrukturyzacji, 

1.5. Wszczęto wobec Sprzedającego postępowanie egzekucyjne lub nastąpiło zrzeczenie się 

majątku Sprzedającego na rzecz wierzycieli. 

2. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający: 

2.1. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni kalendarzowych od 

terminu zapłaty , pomimo wezwania wystosowanego przez Sprzedającego złożonego na 

piśmie, 

2.2. odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru 

towaru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Sprzedającego. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 , powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Prawo 

odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zdarzenia, które je uzasadnia. 

4. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn innych, aniżeli określone w ust. 1, skutki 

odstąpienia następują z upływem 30 dni od złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. 

Odstąpienie od umowy może objąć całą umowę albo jej niewykonana część. 

5. Strona po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy naprawi drugiej stronie szkodę 

wynikłą z tego odstąpienia. 

6. Pomimo rozwiązania umowy, albo odstąpienia od niej ma ona zastosowanie do wcześniej 

powstałych roszczeń o obniżenie ceny i naprawienie szkody, w tym o kary umowne. 

 

§ 13 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 

2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w §12 ust.1 , pisma dostarczone 

pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 
 

2. Właściwym do rozpoznania sporów powstałych w trakcie realizacji umowy jest Sąd miejscowo  

     właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

§ 15 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Załącznik nr 1: Harmonogram dostaw węgla 

2. Załącznik nr 2: Postępowanie reklamacyjne 

3. Załącznik nr 3: Polski Indeks Rynku Węgla energetycznego- PSCMI®2 

4. Załącznik nr 5: Oferta Sprzedającego z dnia ……….r. 

5. Załącznik nr 6: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia DT/01/20 

 

 

 Sprzedający :      Zamawiający : 

      
  

  

  

  

  

  

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

                        (podpis)                                                                          (podpis) 

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM DOSTAW 

miału energetycznego typu MIIA 31.2, klasy 23 MJ/kg 

     listopad 2021   - 500  t 

     grudzień 2021 -  600 t 

     styczeń 2022 -    650 t 

     luty 2022      -    550 t 

     marzec 2022    - 450 t 

     kwiecień 2022 - 350 t 

     maj 2022         - 200 t 

     RAZEM: 3300 TON 

   węgla w asortymencie ekogroszek 

wrzesień 2021      - 22  t 

październik 2021 – 22 t 

     listopad  2021 -       22 t 

     grudzień 2021 -       22 t 

     styczeń 2022        -  22 t 

     luty 2022               - 22 t 

     RAZEM: 132 TONY 

 

 

Uwaga: W przypadku zmiany ilości dostarczonego opału w stosunku do ilości zaplanowanej w 
harmonogramie, Zamawiający powiadomi o tym Dostawcę w terminie min. 14 dni przed 
rozpoczęciem miesiąca którego dostawy będą dotyczyć, w formie pisemnej (poczta bądź faxem) 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający :       Zamawiający : 

 

 

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

                (podpis)          (podpis) 

 



Załącznik Nr 2 
  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Podstawą reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego dla miału energetycznego jest stwierdzenie 

niezgodności parametrów opału zbadanych przez Zamawiającego z deklarowanymi w 

„Certyfikacie jakości węgla” w następującym zakresie: 

- zaniżenie wartości opałowej poniżej 23 MJ/kg, lub 25 MJ/kg (ekogroszek) 

- zawyżenie zawartości popiołu powyżej 2%, 

- zawyżenie zawartości siarki o 0,10%   

dla miału energetycznego i ekogroszku, którego parametry określono w §2 ust. 2, 

- zawyżenie zawartości wilgoci co najmniej o 1% od maksymalnej dopuszczalnej 

zawartości wilgoci równej 12%, (10% dla ekogroszku) 

-zawyżenie składu frakcyjnego o 5% w przedziałach 0,0-1,0 mm i 1,1–3,0 mm w 

stosunku do parametrów frakcyjnych zamówionego opału. 

2. Reklamowanie dostaw opału odbywać się będzie w oparciu o próbę w ilości około 50 Mg (5 Mg 

dla ekogroszku) w przypadku miału energetycznego pobraną przez Zamawiającego w ciągu 3 

(słownie: trzy) dni roboczych od dostawy węgla i która jest składowana w wydzielonym miejscu 

placu opałowego. 

3. Czas na wykonanie podstawowych analiz przez akredytowane laboratorium wynosi 12 (słownie: 

dwanaście) dni roboczych od chwili pobrania przez prób przez Zamawiającego. 

4. W przypadku powstania rozbieżności parametrów jakościowych węgla z wymaganymi umową,  

    obowiązuje następująca procedura postępowania reklamacyjnego: 

- podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji 

z tytułu niewłaściwej jakości lub braków ilościowych, w terminie 16 dni roboczych od daty 

otrzymania dostawy. 

Jako datę zgłoszenia uznaje się datę nadania pisma, nadania faksu, emaila do Sprzedającego.  

W przypadku faksu reklamujący ma obowiązek dosłać oryginał pisma. 

- wady jakościowe winny być określone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie    

  pobierania, przygotowania prób i wykonania analiz technicznych oraz poparte wartościami  

  liczbowymi. 

5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla  

    oraz podstawę zgłoszenia reklamacji. 



6. Reklamacja ilościowa dostawy : Zamawiającemu przysługuje prawo do zważenia węgla. Brak  

    węgla w stosunku do ilośći zadeklarowanej, stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedury  

    reklamacyjnej- ilościowej. 

7. Nie udzielenie pisemnej odpowiedzi przez Sprzedającego na reklamację w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji. Jako datę pisemnej 

odpowiedzi traktuje się datę otrzymania pisma, faxu przez Zamawiającego. 

8. Komisyjne pobieranie próby z reklamowanej partii węgla na miejscu składowania, Komisja z  

    udziałem Zamawiającego i Sprzedającego pobiera próbę w terminie 7 dni kalendarzowych od  

   daty zgłoszenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku braku Sprzedającego § 7 ust. 4 stosuje  

   się odpowiednio. 

9. Próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z PN-90/G-04502 (dla reklamacji parametrów  

   chemicznych) lub PN-90/G-04502, PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 (dla określenia  

   zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia). Każda ze stron otrzymuje próbkę opału do badań  

   wykonanych akredytowanym laboratorium, natomiast trzecią próbę odpowiednio zabezpieczoną i  

   zaplombowaną przechowuje się jako rozjemczą u Zamawiającego. Reklamacja może zostać  

   rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Stron. 

10. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze stron ma prawo zlecić analizę   

próby rozjemczej w uzgodnionym przez Strony niezależnym laboratorium. W przypadku braku 

uzgodnienia Zamawiający przekazuje próbę rozjemczą do Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych 

Głównego Instytutu Górnictwa, plac Gwarków 1,  40-166 Katowice. Wyniki próby rozjemczej 

rozstrzygają o wyniku reklamacji. 

11. W wyniku powtarzających się różnic w oznaczeniach parametrów, Strony mogą uzgodnić  

      wspólny tryb pobierania prób węgla z dalszych dostaw u Zamawiającego lub Sprzedającego  

      przez komisję składającą się z przedstawicieli Stron wraz z możliwością oznaczenia  

      parametrów próbki rozjemczej. 

 

Sprzedający :       Zamawiający: 

 

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

                (podpis)          (podpis) 

 

 


