
Załącznik nr 3a SIWZ  

                                                     

       UMOWA  SPRZEDAŻY  NR  …./2018     (wzór)                                           
 

Zawarta w dniu ……2018r. w Ostródzie pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostródzie ul. Marszałka 

Piłsudskiego 21 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  Sądu Rejonowego w Olsztynie 

VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS – 0000129011, posiadającym nr  

NIP 741-000-37-28   i   Regon 510191956         Kapitał zakładowy: 3.319.200,00PLN 

reprezentowanym przez 

1. Prezesa  – Jacka Kordalewskiego 

zwanym w dalszej części umowy „KUPUJĄCYM”, a 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez : 

             1.   ……………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „SPRZEDAJĄCYM” 

o treści następującej: 

      

      § 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez KUPUJĄCEGO od SPRZEDAJĄCEGO miału 

węglowego energetycznego IIA gat. 32.1 o parametrach: 
wymiar ziarna  0-20 mm 

wartość opałowa   minimum 22.000 kJ/kg  

 zawartość popiołu w stanie roboczym do   18 %  

zawartość siarki całkowitej w miale węglowym w stanie roboczym  do  0,6 % 

 wilgotność całkowita w stanie roboczym do 14% 

 zdolność spiekania RI dla typu 32.1 -  wynosi 5-20  

 zawartość  części lotnych - min 28 % 

 zawartość chloru do 0.27 % 

 podatność przemiałowa do 65  

 temperatura spiekania - do 970 oC  

 temperatura mięknienia powyżej 1270 oC 

 temperatura topnienia żużla - powyżej 1320 oC  

 temperatura płynięcia powyżej 1360 oC 

            samozapalność - węgiel I grupy samozapalności o małej skłonności do zapalania się wg normy  

             PN – 76G – 07010  

2. Miał węglowy energetyczny ma być dostarczony loco składowisko ciepłowni MPEC 

w Ostródzie przy ul. Demokracji 5 w ilości 7000 ton. 

3. Normy jakim musi odpowiadać miał węglowy: 

Polska Norma PN-82 G-97002 

Polska Norma PN-82 G-07003 

Polska Norma PN-76G-07010 

      § 2 

Termin dostawy: 

Rozpoczęcie dostaw 01 czerwiec 2018 roku, 

zakończenie dostaw  31 sierpień 2018 roku 

 

 

 

 



      § 3 

1. Wielkość dostaw: 
    od 01 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku w rozbiciu na poszczególne dostawy:   

    Harmonogram dostaw: 

     Czerwiec  2018 – 2000 ton miału, 

     Lipiec  2018  – 2000 ton miału, 

     Sierpień       2018  – 3000 ton miału, 

                       Razem  7000 ton miału. 

2. Miejsce dostawy: skład opału Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Ostródzie Kotłownia Rejonowa przy ul. Demokracji 5 

samochodami samowyładowczymi. 

2. Rozliczenie ilościowe dostaw odbywać się będzie z dokładnością do 50 kg. 

      na podstawie zestawień netto ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzonych   

      na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na terenie kotłowni   

      rejonowej. 

3. SPRZEDAJĄCY powiadamia KUPUJĄCEGO o dacie dostawy z dwudniowym 

wyprzedzeniem.  

4. Po uzgodnieniu z KUPUJĄCYM istnieje możliwość wcześniejszej realizacji  

poszczególnych dostaw miału węglowego, przy zachowaniu terminu płatności. 

5. Faktury będą obejmowały tygodniowe dostawy. 

6. Dostawy tylko w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. 

 

§ 4 

Dla dostaw zgodnych z parametrami podanymi w § 1 strony ustaliły cenę miału węglowego 

wraz z transportem i wyładunkiem w wysokości: …….zł/tonę + 23 % VAT = 

 ……..zł/tonę (brutto) (słownie: …………………………………………………….. zł/tonę). 

Podana cena obowiązuje loco skład opału Ostróda ul. Demokracji 5. 

 

      § 5 

Zapłata 

1. Podstawą zapłaty za dostarczony miał węglowy KUPUJĄCEMU będzie faktura 

wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO. 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego KUPUJĄCEGO na rachunek 

wskazany przez SPRZEDAJĄCEGO w następujących terminach: 

od listopada 2018 r. w trzech miesięcznych ratach:    

             - I   rata    za 2000 ton  do 30 11.2018 r.  

  - II  rata    za 2000 ton  do 28.12.2018 r. 

            - III rata   za 3000 ton   do 31.01.2019 r.  

§ 6 

Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla. 

1. Strony rozliczają jakość każdej partii dostarczonego miału węglowego (partia 

rozumiana jest jako ilość miału węglowego dostarczonego jednego dnia) na podstawie 

badań pobranych próbek przez laboratorium KUPUJĄCEGO. 

2. W przypadku rozbieżności wyników badań KUPUJĄCEGO a deklarowaną przez 

SPRZEDAJĄCEGO jakością, SPRZEDAJĄCY wykonuje badanie dodatkowe 

zlecając je niezależnej firmie. To badanie będzie stanowiło podstawę do rozliczeń 

jakościowych. Koszt badania pokrywa SPRZEDAJĄCY w przypadku, gdy badanie 

wykaże niezgodności dostarczonej próbki miału węglowego z deklarowaną jakością. 

3. Ustala się 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy miału 

węglowego. 

4. Strony rozliczają parametry dostarczonego i odebranego miału węglowego na 

podstawie: 



a. badania laboratorium KUPUJĄCEGO, 

b. według niezależnego badania, o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem 

jakości dostarczonym przez SPRZEDAJĄCEGO a badaniem laboratoryjnym 

KUPUJĄCEGO, 

5. Zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu i siarki nie powoduje 

zobowiązań KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO i nie ma wpływu na zmianę 

ceny, 

6. Strony ustalają: 

1. zaniżenie kaloryczności  powoduje zmniejszenie ceny netto o 5 zł/tonę za 

każde rozpoczęte 500 kJ/kg zaniżenia. 

2. zawyżenie zawartości popiołu o 1% powoduje zmniejszenie ceny netto o           

3zł/tonę za każdy procent przekroczenia, 

3. zawyżenie zawartości siarki o 0,01% (jedną setną część procenta) powoduje 

zmniejszenie ceny netto o 3 zł/tonę za każdą jedną setną część procenta 

przekroczenia, 

4. zawyżenie wilgotności o 1% powoduje zmniejszenie  ceny o 2,5 zł/tonę za 

każdy procent przekroczenia, 

7. W razie stwierdzenia dostawy dnia (partii jak w ust. 1) złej jakości – nie 

odpowiadającej parametrom § 1 przedmiotu umowy, KUPUJĄCY pozostawia 

dostawę, partię do dyspozycji SPRZEDAJĄCEGO. 

 

8. W przypadku znacznego przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych 

             w § 1 umowy, KUPUJĄCY może rozwiązać natychmiast umowę z winy     

           SPRZEDAJĄCEGO. 

§ 7 

Zasady rozliczeń ilościowych 

1. Podstawą do rozliczeń ilościowych netto jest waga KUPUJĄCEGO. 

2. KUPUJĄCY na każde żądanie SPRZEDAJACEGO udostępni aktualne dokumenty z 

legalizacji wagi KUPUJĄCEGO. 

3. KUPUJĄCY może przedstawić zestawienia z ważenia każdego pojazdu. 

§ 8 

1. SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne za: 

a. odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

SPRZEDAJĄCY w wysokości 10% netto niezrealizowanego zamówienia, 

b. opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości 0,1% wartości  danej dostawy 

netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy 

zgodnie z § 2 i § 3. 

2. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU kary umowne za odstąpienie od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada KUPUJĄCY – w wysokości 5% wartości 

netto niezrealizowanego zamówienia. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

                                                                  § 9 
 

1.  SPRZEDAWCA przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  

umowy w wysokości 10 %    wartości brutto zamówienia dla dostaw miału węglowego na 

sezon grzewczy 2018/2019 to jest ………………. zł 

     (słownie …………………………………………………. zł). 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości jak w ust. 1, zostanie 

     zwrócone SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 30 dni od daty ostatniej dostawy. 

 

 



§ 10 

Obowiązki stron 

1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do: 

- terminowych dostaw miału węglowego loco skład opału w Ostródzie ul. 

Demokracji 5 o jakości określonej w § 1, w ilości zgodnej z ustaleniami § 3 

„wielkość dostaw”, 

- przeniesienie na KUPUJĄCEGO własności dostarczonego miału węglowego, 

2. KUPUJĄCY zobowiązuje się do: 

- odbioru dostarczanego miału węglowego w uzgodnionych ilościach i 

terminach w jakości zgodnej z § 1, 

- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez 

SPRZEDAJĄCEGO miał węglowy. 

3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w 

przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych 

w umowie. 

§11 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od daty podpisania do 31.01.2019 roku. 

 

      § 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd 

powszechny właściwy według siedziby KUPUJĄCEGO. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego, a 

w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

SPRZEDAJĄCY:       KUPUJĄCY: 


