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Załącznik nr 2 

 

Umowa nr ……………. 

zawarta w dniu …………………. 2021 roku w Mońkach  

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. 
19-101 Mońki, ul. Mickiewicza 54, 
KRS: 0000123925 Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, 
REGON: P-050504138 
NIP: 546-000-04-12 
Kapitał zakładowy: 1.387.000,00 zł 
jako Zamawiającym, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Zdzisław Dąbrowski 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1  

1. Na warunkach wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zleca, a Dostawca 
przyjmuje do wykonania zadanie - Dostawa miału węglowego: 
 
a) Węgiel kamienny do celów energetycznych 

 Sortyment M II A, 

 Typ 32.1 lub 32.2 

 Klasa 23/15/06 

 Ilość 5000 Mg 
 

b) Parametry 

Wartość opałowa 
Zawartość siarki 
Zawartość popiołu 
Zawartość nadziarna (>31,5 mm) 
Zawartość podziarna (0-1 mm) 
Zawartość podziarna (0-6 mm) 
Zawartość wilgoci 
Zawartość części lotnych 
Temp. topnienia popiołu 

Min. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Min. 
Min. 

23 000 kJ/kg 
0,6 % 
15 % 
5 % 
15 % 
30 % 
15% 
28% 
1250 °C 
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2. Dostarczenie miału nastąpi wg wstępnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. Ustala się limit dzienny dostaw miału węglowego w ilości nie większej niż 250 ton. 
 
 

§ 2  

1. Obowiązuje cena netto: …………….. ,00 zł. (słownie :…….………………………………….złotych 00/100) 
+23% VAT, tj……………………….:zł (słownie :…………..…………………………………….złotych 00/100)brutto 
za 1 tonę miału - loco plac PEC sp. z o.o. w Mońkach przy ul. Mickiewicza 54. 

2. Termin płatności ustala się na 60 dni licząc od daty wystawienia faktury Zamawiającemu przez 
Dostawcę zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 
na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. 

3. Dostawca będzie wystawiał fakturę VAT zgodnie z §2 ust. 2. Faktura powinna określać tonaż, 
parametry jakościowe (wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność) dla 
danej dostawy. 

4. Zapłata za każdą wydaną Zamawiającemu partię towaru nastąpi przelewem na konto wskazane 
przez Dostawcę na fakturze VAT. 

5. Za termin płatności uważa się termin, który upływa od dnia wystawienia faktury do dnia zapłaty 
określonego w fakturze zgodnie z postanowieniem §2 ust. 2. 

6. Dostawca gwarantuje stałość ceny za miał węglowy ustalonej w § 2 ust. 1 przez okres trwania 
umowy oraz przez okres realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

7. Dostawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy 
osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym. 

 
§3 

1. Rozliczenie ilościowe dostaw odbywać się będzie wg wagi stwierdzonej u Zamawiającego z 
potwierdzeniem przedstawiciela Dostawcy uczestniczącego przy rozładunku i ważeniu towaru. 

2. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy przy ważeniu dostaw, przedstawiciel 
Zamawiającego jednostronnie określi ilość dostarczonego miału i będzie ona obowiązująca dla 
obu stron. 

3. Z każdej dostawy mogą zostać pobrane w obecności przedstawicieli obu Stron próbki, które 
zostaną zbadane w akredytowanym laboratorium. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Dostawcy, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego pobrania próbek. 

4. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczonego miału węglowego będą każdorazowo dostarczane 
w ciągu 7 dni roboczych dla Dostawcy licząc od dnia otrzymania badań próbek. 

5. Ewentualne reklamacje jakościowe towaru, Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni roboczych licząc 
od daty uzyskania wyników z akredytowanego laboratorium. 

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

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg 
następujących zasad: 

- Zamawiający może zmniejszyć ilość dostawy wymienioną w załączniku nr 1 do umowy bez 
skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego, 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości dostawy o 20% na tych samych 
warunkach. 
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§4 
Kary umowne: 
 

1. Dostawy towaru określonego w §1 ust. 1 odbywać się będą partiami zgodnie z zapisem w § 1 ust. 
2. 

2. Za opóźnienia w dostawach ustala się kary umowne w wysokości 0,01 % wartości dostawy za 
każdy dzień opóźnienia dostawy. 

3. Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu wyłącznie miał węglowy o parametrach określonych 
w §1 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy jakość miału odbiegać będzie od parametrów deklarowanych w § 1 ust. 1 
ustala się następujące wysokości kar dla Dostawcy od ceny netto: 

 7,00 zł/t za każde 500 kJ poniżej deklarowanych, 

 2,00 zł/t za każdy 1 % popiołu powyżej deklarowanych, 

 2,00 zł/t za każdy 0,1% siarki powyżej deklarowanych, 

 2,00 zł/t za każdy 1 % wilgotności powyżej deklarowanej. 

5. W przypadku powtarzających się dostaw niespełniających parametrów zamówionego miału 
Zamawiający może odmówić przyjęcia miału i pozostawić dostawę do dyspozycji Dostawcy nie 
płacąc za dostawę i transport i żądać dostawy zgodnie z § 1 ust. 1. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Dostawca, Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości umownej 
przedmiotu zamówienia. 
 

§5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§6 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 5, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach: 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Dostawca dostarczy miał o parametrach gorszych od określonych w § 1 ust. 1. 
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru miału. 

b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 

3. Postanowienie § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru miału dostarczonego do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za dostarczony miał oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych 
przez Dostawcę. 

 
§7 

Integralną część umowy stanowi ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia……………. wraz z załącznikami oraz 
oferta Dostawcy z dnia ……. 

 
§8 

 
Zamawiający oświadcza, iż podlega art. 31 a ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym - zakład 

energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system 
prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 
energetycznej, oraz uzyskuje i umarza świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w 
ustawie z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650) 
zgodnie z art. 31 c Ustawy o podatku akcyzowym. 

 
§9 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§10 
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia…. 
 

§11 
 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd 
powszechny dla Zamawiającego. 
 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§13 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

§14 
Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram dostaw miału stanowiący Załącznik Nr 1. 

 
 
 
 

…………………………………………………….  ………………………………………………… 
Zamawiający  Dostawca 
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 Załącznik nr 1 do umowy 

 
 
 
 

HARMONOGRAM DOSTAW MIAŁU WĘGLOWEGO DO PEC W MOŃKACH SP. Z 0.0. W 
OKRESIE OD 01.03.2021 r. DO 31.12.2021 r. 

 
 

Lp- Termin dostawy Ilość dostarczonego 
miału węglowego miału węglowego 

1.  III 2021 r. 500,00 ton 

2.  V 2021 r. 500,00 ton 

3.  IX2010 r. 1000,00 ton 

4. 
 X 2021 r. 1500,00 ton 

5.  XI 2020 r. 1500,00 ton 
 RAZEM 5 000,00 ton 
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Załacznik nr 3 

 

Dostawa miału węglowego Doświadczenie zawodowe- wykaz 
 

Nazwa oferenta .........................................................................................  
Adres oferenta ...........................................................................................  
Numer telefonu .................................................  
 
Wykaz zamówień zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności 
porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 
 

Lp. Nazwa zamawiającego Ilość Rok Zleceniodawca dane kontaktowe 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Można dołączyć dodatkowy załącznik. 

 
 
 

Podpis 
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