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UMOWA NR ................ /2022 

zawarta w dniu ………………………. roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043550 

 i kapitale zakładowym 12 174 200,00 złotych, NIP: 622-000-57-12, 

zwany dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez: 

Mariusz Bolach – Prezesa Zarządu 

Wioleta Swora – Członek Zarządu  

a 

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

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

 zwany dalej „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamówienie, dla którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych bez względu na wartość zamówienia. 

2. Zamawiający zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu miału energetycznego, sortyment M I, typ 

32, zwanego dalej w umowie paliwie węglowym w ilości 4 000 Mg z zastrzeżeniem ust. 3 o parametrach jakościowych w każdej 

dostawie: 

a) Typ węgla wg PN – 82/G – 97002: 

- węgiel gazowo- płomienny wyróżnik: 32.2, 

- zawartość części lotnych – powyżej 28% do 35 % , 

- zdolność spiekania: RI 20-40, 

b) Sortyment węgla wg PN – 82/G- 97001 – M I 

c) Parametry jakościowe: 

- minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qir – 23000 kJ/kg, 

- maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar – do 16%, 

- maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str - do 0,6 %, 

- maksymalna zawartość wilgoci Wtr - do 14%, 

- granulacja 0-20 mm, 

- zawartość nadziarna - max 12%, 

- zawartość części lotnych wg PN-81/G-04516 - powyżej 28% do 35 %, 

- zdolność spiekania RI – 20 do 40. 

na plac węglowy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74. 

3. Sprzedawca gwarantuje Zamawiającemu zaopatrzenie w węgiel zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik  

Nr 1       z możliwością zwiększenia przez Zamawiającego  ilości zamawianego paliwa węglowego o 10%. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania paliwa węglowego zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik Nr 1 oraz 

terminowej zapłaty za odebrany od Sprzedawcy węgiel. 
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§2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2022 roku. 

2. Zamawiający przekaże Sprzedawcy najpóźniej do 14 marca 2022 r. w formie pisemnej (e-mail) informację o zwiększeniu 

zamówienia w ramach limitu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. W tym przypadku okres obowiązywania umowy nie 

ulega przedłużeniu. 

3. Całkowite dostarczenie węgla i jego zafakturowanie nastąpi najpóźniej do 31 marca 2022 roku. 

§3 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie. 

2. Sprzedawca dostarczy i rozładuje paliwo węglowe w terminach i ilościach wskazanych w Zamówieniu, na własny koszt i ryzyko 

własnym transportem samochodowym na plac węglowy zlokalizowany na terenie EC „OSTRÓW”, przy ulicy Grunwaldzkiej 74; 63-

400 Ostrów Wielkopolski, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) każdy samochód będzie ważony przez Zamawiającego przed i po rozładunku na podstawie czego Zamawiający wystawi 

dokument wagowy (KWIT WAGOWY). Masa każdego samochodu przed i po rozładunku zostanie umieszczona w dokumencie 

potwierdzającym odbiór dostarczonego paliwa węglowego objętego danym Zamówieniem (dalej jako „Zestawienie ważeń”), 

b) Dokumenty wagowe wystawione przez  Zamawiającego stanowią podstawę do określenia wielkości dostawy ujętej w 

Zestawieniu ważeń . 

c) rozładunek odbywać się będzie kosztem, ryzykiem i staraniem Sprzedawcy, 

d) dostawy i rozładunek będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00. 

3. Zamawiający dopuszcza tolerancję dostaw w wysokości +10% ilości podstawowej paliwa węglowego określonej w Harmonogramie 

dostaw na dany miesiąc. 

4. Koszty transportu, załadunek i rozładunek paliwa węglowego oraz wszelkie koszty i ryzyka z tym związane leżą po stronie Sprzedawcy. 

5. Realizacja Przedmiotu Umowy, tj. sukcesywny odbiór paliwa węglowego przez Zamawiającego odbywać się będzie w oparciu o 

Zamówienie zawierające wszelkie szczegółowe dane, tj. zamawianą ilość, oraz termin dostawy. 

6. Paliwo węglowe będzie spełniało wszystkie wymagania umowy, będzie wolne od wszelkich wad fizycznych oraz wad prawnych, w 

tym praw majątkowych osób trzecich. 

7. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem wyrobami węglowymi wynikających z ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „Ustawą” i przepisów wykonawczych do Ustawy. 

8. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w celu należytego wykonywania Umowy. 

9. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron lub wierzytelności, na osobę trzecią, wymaga 

pisemnej zgody drugiej Strony. Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy dokonane bez zgody drugiej Strony będzie nieważne i 

bezskuteczne dla Stron. 

10. Sprzedawca oświadcza, że: 

a) posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w ………………….. o zamiarze prowadzenia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, zgodnie z zapisami Ustawy, 

b) posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od Naczelnika Urzędu Celnego w ……………. i zgodnie z Ustawą dostarczył 

Zamawiającemu kopię stosownego dokumentu, 

c) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych zawartych w ww. pisemnym potwierdzeniu. 

11. Zamawiający oświadcza, że jego urządzenia pomiarowe posiadają ważne świadectwa legalizacyjne.  
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§4 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem ze Strony Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy będzie: 

Mateusz Krykwiński , tel: 515 046 291 

mail: mateusz.krykwinski@ozcsa.pl 

2. Przedstawicielem ze Strony Sprzedawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy będzie: 

 .......................................................... tel:  .................................................  

mail:  ..................................................  

3. Obowiązki Sprzedawcy wynikające z realizacji dostawy w ramach danego Zamówienia uważa się za wykonane w zakresie ilości oraz 

terminu dostawy w momencie podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Sprzedawcy Zestawienia Ważeń 

bez zastrzeżeń. 

§5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Rozliczenia za dostarczony węgiel o parametrach podanych w §1 ust. 2 wraz z transportem franco plac węglowy OZC S.A. w 

Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74 będą następowały  w oparciu o cenę jednostkową dostarczonego paliwa 

węglowego w wysokości ………. zł (słownie:) netto za 1 Mg węgla. 

2. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie za realizację poszczególnych zamówień w oparciu o cenę określoną w ust. 1. 

3. Wartość poszczególnych Zamówień ustalona zostanie w oparciu o rzeczywiste ilości objęte danym Zamówieniem zgodnie z 

ZESTAWIENIEM WAZEŃ 

4. Do ceny paliwa węglowego Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących przepisach. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest ZESTAWIENIE WAŻEŃ, w którym przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi odbiór paliwa 

węglowego, objętego danym Zamówieniem bez zastrzeżeń. 

6. Regulowanie należności nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury w terminie 45 dni od 

daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. Zapłata będzie dokonywana na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na  fakturze 

pod warunkiem, że rachunek ten wskazany będzie w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług („Biała lista”), przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności W przypadku, gdy 

rachunek bankowy Sprzedawcy nie figuruje na Białej liście, Zamawiający poinformuje o tym Sprzedawcę i wstrzyma płatność do 

momentu ujawnienia rachunku bankowego Sprzedawcy na Białej liście. 

7. W okresie trwania realizacji Umowy, wynagrodzenie umowne nie będzie waloryzowane. 

8. Nie dopuszcza się możliwości żądania przez Sprzedawcę zaliczek, bez zgody Zamawiającego. 

9. Należności wynikające z Umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie. 

10. Niedopuszczalne jest zbywanie wierzytelności głównej oraz pobocznych na rzecz osób trzecich. 

11. Na fakturze umieszczony zostanie numer niniejszej Umowy oraz poszczególnych Zamówień a także pozycja CN wyrobów węglowych 

oraz ich ilość wyrażona w Mg. 

12. Po otrzymaniu faktury wystawionej zgodnie z niniejszym paragrafem Zamawiający przekaże Sprzedawcy oświadczenie, że 

nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 3 

pkt. 1) Ustawy. Oświadczenie będzie zawierać: 

a) nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Zamawiającego, 

b) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych na cele opałowe jako zakład 

energochłonny, korzystający ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 8) Ustawy, 

c) datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. 
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§6 

REKLAMOWANIE DOSTAW 

1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym oraz 

pomiar ilości dostarczonego paliwa węglowego u Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną dostawę  paliwa węglowego do działań reklamacyjnych. 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać wymienione niżej wymagania: 

- być podpisane przez upoważnionego pracownika Spółki, 

- wpłynąć w zakreślonym postanowieniami umowy terminie, 

- zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną dostawę paliwa węglowego, 

- zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji. 

4. Zareklamowanie dostaw węgla przez Zamawiającego jest podstawą do wstrzymania dostaw. Decyzję o wstrzymaniu i wznowieniu 

dostaw podejmuje Zarząd Spółki Zamawiającego. 

§6.1 

REKLAMACJE JAKOŚCIOWE 

1. Podstawą do złożenia reklamacji dostawy miału węglowego w zakresie jego parametrów jakościowych będą wyniki badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym. 

2. Próbki do badań laboratoryjnych (dla Zamawiającego, Sprzedawcy i analizy rozjemczej) będą pobierane w miejscu składowania 

przez Zamawiającego w dniu dostawy miału węglowego na plac węglowy OZC S.A. przy ul. Grunwaldzka 74. Nieobecność 

przedstawiciela Sprzedawcy jest jednoznaczna z akceptacją metodyki pobierania próbki. 

3. Za pobór próbek odpowiedzialny jest Kierownik EC Ostrów. Próbki będą trzy: pierwsza dla Sprzedawcy, druga dla Zamawiającego, 

trzecia rozjemcza. Próbki będą plombowane przy udziale przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 2 zd.2w przeznaczonych do 

tego opakowaniach np. bezpieczna koperta. Próbka rozjemcza przechowywana będzie we wskazanym miejscu na terenie 

Zamawiającego. W przypadku dostawy węgla niespełniającej wymogu jakościowego koszty pobrania i analizy laboratoryjnej próbek 

ponosi Sprzedawca. 

4. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Zamawiającemu dostawy  węgla w zakresie jego parametrów jakościowych, 

będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez Zamawiającego. Badania te należy przeprowadzić w laboratorium 

akredytowanym. 

5. W przypadku stwierdzonych różnic w wynikach jakościowych, Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od daty pobrania próbki 

składa reklamację pisemnie wraz z dołączonymi badaniami laboratoryjnymi. Za reklamację pisemną poczytuje się reklamację 

przesłaną e-mailem. 

6. Sprzedawca powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (liczy się data wysłania e-maila na adres 

wskazany przez Sprzedawcę) oświadczyć na piśmie czy reklamację uznaje czy też ją odrzuca w całości lub części. Sprzedawca jest 

zobowiązany uzasadnić odrzucenie reklamacji. W przypadku dokonania badania próbki przez Sprzedawcę w laboratorium 

nieakredytowanym lub nie zajęcia stanowiska w ciągu 2 dni roboczych badanie przeprowadzone przez Zamawiającego w 

laboratorium akredytowanym ma charakter ostateczny i rozstrzygający. 

7. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, Zamawiający ma prawo zlecić analizę próbki rozjemczej w   laboratorium 

Głównego Instytutu Górnictwa. Wynik próbki rozjemczej rozstrzyga o wyniku reklamacji. 

8. Koszt analizy wykonanej z próbki rozjemczej w laboratorium akredytowanym ponosi Sprzedający, jeżeli wynik próbki laboratoryjnej 

rozpatrywanej partii nie spełnia parametrów jakościowych wynikających z umowy. 

9. W przypadku dostarczenia węgla, co do którego stwierdzono utratę kaloryczności wynoszącą 1000 kJ/kg lub więcej Sprzedawca 

naliczy bonifikatę w wysokości 30% ceny netto dostarczonej partii. W sytuacji, gdy w wyniku badań pobranej próbki stwierdzono 
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utratę kaloryczności węgla wynoszącą mniej niż 1000 kJ/kg Sprzedawca naliczy bonifikatę w wysokości 10% ceny netto dostarczonej 

partii. 

10. Sprzedawca po rozstrzygnięciu reklamacji wystawi fakturę korygującą, uwzględniającą jej wynik. 

11. Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla przy dostawie węgla o wyższej kaloryczności niż zapisana w umowie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dostawy mokrego opału, o którym świadczy wyciekająca woda z naczepy samochodu 

lub podczas mrozów całkowicie zamrożony opał nie będzie przyjęty. 

13. Zamawiający może stosować kary umowne: 

a) za każde przekroczenie zawartości popiołu o ponad 1,00 %, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości po 1,9 zł/Mg;  

razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

b) za każde przekroczenie wartości siarki całkowitej o ponad 0,10%, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości po  

1,2 zł/Mg; razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 

c) za każde przekroczenie o ponad 1,00 % wilgoci powyżej deklarowanej, Sprzedawca zapłaci karę w wysokości  

po 1,2 zł/Mg razy (% przekroczenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

14. Złożenie reklamacji jakościowych nie upoważnia Zamawiającego do niedotrzymania terminów płatności. 

15. Każda dostawa węgla pomiędzy pobraniami próbek jest składowana na oddzielnych pryzmach. Do czasu uzyskania wyników badań i 

uzgodnienia ze Sprzedawcą sposobu załatwienia ewentualnych reklamacji dostarczony węgiel nie może podlegać hałdowaniu na 

ogólną pryzmę, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Hałdowanie może nastąpić po wysłaniu próbki rozjemczej. 

16. Decyzję o przyjęciu miału na składowisko opału podejmuje dla węgla o parametrach zgodnych z umową  Kierownik EC Ostrów. W 

przypadku dostawy węgla podlegających reklamacji decyzję o przyjęciu lub nie na składowisko podejmuje Zarząd  OZC SA. 

§7 

KARY UMOWNE 

1. Strony będą stosować następujące kary umowne: 

a) Sprzedawca – za odebranie przez Zamawiającego węgla w ilościach mniejszych od podanych w § 1 ust. 2 z zastrzeżeniem 

§ 1 ust. 3 zastosuje karę umowną w wysokości 30 % wartości nieodebranego węgla brutto (tj. z podatkiem VAT). 

b) Zamawiający – za niedostarczenie przez Sprzedawcę ilości węgla wynikającej z umowy oraz uzgodnionych 

harmonogramów dostaw zastosuje karę umowną w wysokości 30 % wartości nie dostarczonego węgla brutto (tj. z 

podatkiem VAT). 

c) Zamawiający - za przekroczenie przez Sprzedawcę terminu realizacji dostaw ponad datę obowiązywania umowy w 

wysokości 15% wartości dostarczonego po terminie węgla brutto (tj. z podatkiem VAT). 

2. W okresie realizacji umowy Zamawiającemu w przypadku 2-krotnego stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego węgla 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy za jednoczesną zapłatą przez Sprzedawcę kary umownej w wysokości 20% wartości 

umowy brutto (tj. z podatkiem VAT). 

3. Każda Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej  

szkody. 

4. Każda Strona może uwolnić się od kary umownej lub odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wykaże, że przyczyną było działanie siły 

wyższej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy. 

6. Prawo własności i ryzyko straty lub szkody przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w momencie przybycia transportu na plac 

węglowy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74. 
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§8 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły 

okoliczności siły wyższej. 

2. Za „siłę wyższą” uważać się będzie okoliczności lub wydarzenia nadzwyczajne i zewnętrzne, których nie można przypisać Stronie  i 

na które Strona przy zachowaniu należytej staranności ani nie miała wpływu, ani nie mogła im zapobiec w szczególności takie jak: 

 katastrofy naturalne, pożar, wojna, zamieszki społeczne, zarządzenia władz, akty terrorystyczne, sabotaż, strajki, 

 awarie lub przestoje w Elektrociepłowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrociepłowni oraz inne 

przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni, 

liczonych od momentu ich wystąpienia wysłać drugiej Stronie pisemną informację określającą okres spodziewanego opóźnienia. 

4. Wystąpienie siły wyższej która ma charakter czasowy nie dłuższy niż 7 dni i poinformowanie o tym drugiej Strony powoduje, iż 

warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 

5. W przypadku, jeżeli działanie siły wyższej przeciągnie się ponad 7 dni Zamawiający może rozwiązać Umowę, po upływie pięciu dni 

roboczych od pisemnego powiadomienia Sprzedającego. 

6. Takie rozwiązanie Umowy zwalnia Strony ze wszystkich zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z niezrealizowania części 

Umowy spowodowanego działaniem siły wyższej. 

§9 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPORU I PRZEPISY KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy „Kodeksu cywilnego”. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy 

pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym, najbardziej odpowiadającym 

pierwotnym intencjom i celom Stron. 

3. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygać drogą negocjacji, a w razie nieuzgodnienia stanowisk w 

terminie 14 dni, kierować będą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności, zawarcia pisemnego aneksu. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................... .................................................................. 
Sprzedawca Kupujący



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

HARMONOGRAM MIESIĘCZNYCH DOSTAW W 2022R.  

DO ELEKTROCIEPŁOWNI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 74  

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 

L.p. Termin dostawy  Ilość  

(Mg) 

1. 01.03.2022-04.03.2022 2 200  

2. 21.03.2022-31.03.2022 1 800 

 


