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UMOWA 

KUPNA – SPRZEDAŻY WĘGLA 
 

zawarta w dniu  …………………  r.  w Skwierzynie pomiędzy: 

 

Spółką „Zakład Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. z siedzibą w Skwierzynie (66 – 440), 

przy ul. Mostowej 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000012103, NIP: 596-10-03-108, z kapitałem zakładowym w wysokości 

1.834.000,00 zł wpłaconym w całości, zwanym dalej „Kupującą”, 

reprezentowaną przez: 

Dorotę Sitko – Prezesa Zarządu 
a 

……………………………………………………………………………………………  

NIP : …………………….,  Regon: …………………………….. 

Zwanym/-ą dalej Sprzedającym,  

reprezentowanym/-ą  przez: 

………………………………………………………. 

 

      

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszej umowie Sprzedający 

sprzedaje a Kupujący nabywa  węgiel kamienny w  ilości 150 (sto pięćdziesiąt) ton  

w sortymencie „Ekogroszek” (dalej jako „EKOGROSZEK” lub „węgiel”)  

o minimalnych parametrach:  

      1) wartość opałowa (Qir):   min. 24 000 kJ/kg, 

      2) zawartość popiołu (Atr): max. 10,0  %, 

      3) zawartość siarki (Str):     max. 0,6 %, 

      4) wilgotność (Wr): max. 14 %, 

      5) granulacja:  8-25 mm, 

      6) spiekalność RI:  max. 10, 

      7) zawartość części lotnych: min 30 %. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do organizacji i zapewnienia na własny koszt w ramach 

niniejszej Umowy, dostaw EKOGROSZKU do Kupującego transportem 

samochodowym samowyładowczym w okresie od 15.09.2022 r.  do 30.04.2023 r. 

zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym ZAŁACZNIK NR 1 do Umowy,  

z zastrzeżeniem dla Kupującego możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej ilości 

zamawianego węgla o 15%. 

3. Terminy dostaw węgla, o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy, będą ustalane przez Strony 

na podstawie odrębnych uzgodnień dokonywanych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faxem. 

4. Kupujący zobowiązuje się do: 

1) odbierania węgla zgodnie ze złożonym zamówieniem i harmonogramem dostaw,  

o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy, 

      2) terminowej zapłaty za zamówiony i odebrany od Sprzedawcy węgiel.  
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§2 

WARUNKI DOSTAW I ODBIORU WĘGLA 

 

1. Kupujący składa zamówienie poprzez przesłanie go do Sprzedającego faxem lub 

pocztą elektroniczną, na numer lub adres e-mail Sprzedającego wskazane w §4 ust. 4 

pkt 2 lit. a) i b) Umowy. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia.  

2. Dostawy EKOGROSZKU następować będą w terminie 7 dni od dnia złożenia 

zamówienia, transportem samochodowym na plac kotłowni należących do 

Kupującego i zlokalizowanych w: 

1) Skwierzynie ul. Garnizonowa 1, 

2) Skwierzynie ul. Żeromskiego 1. 

3. Sprzedający na swój koszt prowadzi załadunek i rozładunek EKOGROSZKU oraz 

wystawia niezbędne i wymagane prawem dokumenty przewozowe. 

4. W okresie ujemnych temperatur Sprzedający na swój koszt zobowiązuje się stosować 

środki przeciwko zamarzaniu węgla.  

5. Ważenie kontrolne poszczególnych dostaw węgla odbywać się będzie w Skwierzynie 

na koszt Kupującego. 

6. Sprzedający wraz z każdą dostawą zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu 

świadectwa jakości dostarczonej partii EKOGROSZKU zawierającego  

w szczególności: 

1) nazwę i adres jednostki określającej parametry węgla, 

2) producenta, datę badania, 

3) wartość opałową w stanie roboczym, 

4) zawartość siarki w stanie roboczym [%], 

5) zawartość popiołu w stanie roboczym [%]. 

7. Prawo własności i ryzyko straty lub szkody przechodzi ze Sprzedającego na 

Kupującego w momencie przybycia transportu na jeden z placów składowy 

Kupującego, o których mowa w §2 ust. 2 Umowy. 

 

§3 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy handlowej pod rygorem rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym.  

2. Strony zobowiązują się do należytego wykonania i wzajemnego współdziałania w celu 

wykonania Umowy. 

 

§4 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

 Strony ustalają cenę netto EKOGROSZKU wraz z transportem na ………… zł (słownie: 

…………………………………………………..) netto wraz z  akcyzą za 1 (jedną) tonę  

plus należny podatek VAT. Łączna wartość umowy wynosi ………. zł (słownie: 

……………………). 

 Kupujący zobowiązuje się do regulowania należności w terminie 30 dni od daty 

doręczenia przez Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 Zapłata należności, o których mowa w §4 ust. 2 następować będzie przelewem, na 

rachunek bankowy  wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT. 

 Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego, 
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 W przypadku braku zapłaty należności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 2, 

Sprzedający uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 Z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9 poniżej, w okresie trwania Umowy cena 1 (jednej) tony 

EKOGROSZKU nie podlega zmianie. 

 Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania Umowy jednostkowa cena 1 (jednej) 

tony EKOGROSZKU, o której mowa w ust. 1 powyżej, może ulec zmianie  

w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc 

ogłaszanych przez Prezesa GUS. Wzrost wskaźnika, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, nie większy niż 2% w stosunku do miesiąca poprzedzającego zmianę nie 

będzie stanowił podstawy do żądania zmiany jednostkowej ceny tony EKOGROSZKU.  

 Przez zmianę ceny jednostkowej należy rozumieć zarówno jej wzrost, jak i jej obniżenie 

względem ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

 W całym okresie trwania Umowy jednostkowa cena 1 (jednej) tony EKOGROSZKU 

może ulec zmianie nie więcej niż o 10% procent w stosunku do ceny ustalonej w ust. 1 

powyżej. 

 Zmiana jednostkowej ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić nie 

wcześniej niż po 60 dniach obowiązywania Umowy, na pisemne żądanie Strony 

wnoszącej o zmianę, zawierające uzasadnienie i wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

  

§5 

BADANIE JAKOŚCI WĘGLA 

 

1. Kupujący ma prawo przeprowadzenia kontroli i badań jakościowych dostarczonego 

EKOGROSZKU, które będą odbywać się zgodnie z Polskimi Normami. 

2. W przypadku gdy parametry jakościowe dostarczonego przez Sprzedawcę 

EKOGROSZKU nie będą spełniały parametrów granicznych wskazanych w §1 ust. 1 pkt 

1-7 Umowy,  Kupujący może według własnego wyboru: żądać odbioru wadliwego 

EKOGROSZKU przez Sprzedającego na jego koszt i zwrotu zapłaconej ceny, albo 

obniżenia ceny za dostarczony wadliwy EKOGROSZEK do ceny wynikającej  

z faktycznych parametrów lub żądać dostarczenia EKOGROSZKU w klasie 

rekompensującej poniesioną stratę. 

3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia żądania odbioru wadliwego 

EKOGROSZKU, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej za niego ceny  

w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia lub uwzględnienia reklamacji. 

 

§6 

WYPOWIEDZENIE 

 

1. Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedającego postanowień 

niniejszej umowy, a w szczególności:  

1) dostarczania węgla nie spełniającego parametrów granicznych wskazanych w § 1  

     ust. 1 pkt 1-7 Umowy, 

2) opóźniania się w dostawach w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu  

     Kupującego. 

2. Niezależnie od uprawnienia Kupującego do odstąpienia od Umowy i naliczenia kar 

umownych,  w przypadku opóźnienia się Sprzedającego z dostawą węgla, zamówionego 

zgodnie z §2 ust. 1 i ust. 2, przekraczającego 5 (pięć) dni kalendarzowych, Kupujący 

uprawniony jest do nabycia EKOGROSZKU  

w niedostarczonej ilości od innego podmiotu na koszt i ryzyko Sprzedającego.  
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Od momentu, gdy Kupujący złoży zamówienie u podmiotu trzeciego, uprawniony jest 

do nieodebrania dostawy wykonanej przez Sprzedającego ze zwłoką, a Sprzedający nie 

może żądać wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

§7 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków niniejszej 

Umowy spowodowane działaniem siły wyższej zdefiniowanej tu jako: 

1) działanie sił natury, 

2) działania wojenne, rebelie, rozruchy społeczne, 

3) sabotaż. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona bezpośrednio nią dotknięta niezwłocznie 

powiadomi o tym Stronę drugą. 

3. Strony zgodnie uznają, że w razie zadziałania siły wyższej renegocjują Umowę lub 

postanowią o jej dalszym trwaniu lub rozwiązaniu. 
 

§8 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony będą stosować następujące kary umowne: 

1) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 

nieodebranego węgla, w przypadku zamówienia i odebrania przez Kupującego węgla 

w ilościach mniejszych niż przewidziana w §1 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 

2) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a) w wysokości 15% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zd. 2 – za 

odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego, 

b) w wysokości 5% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zd. 2 – za 

niedostarczenie przez Sprzedającego węgla zamówionego zgodnie z §2 ust. 1 i 

ust. 2, 

c) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) – w przypadku 

dostarczenia przez Sprzedającego węgla nie spełniającego parametrów 

granicznych wskazanych w §1 ust. 1 pkt 1-7 Umowy, lub nie przedstawienia 

świadectwa jakości, 

d) w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie węgla zamówionego zgodnie z §2 ust. 1 i ust. 2. 

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kary umownej Strona uprawniona do jej 

naliczenia wystawi notę obciążeniową i wezwie drugą Stronę do jej zapłaty, która 

zobowiązana będzie do zapłaty należność wynikającą z noty obciążeniowej w terminie 

siedmiu (7) dni od dnia jej otrzymania. 

3. Sprzedawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane  

z przysługujących mu należności wynikających z Umowy.  

4. Niezależnie od ustalonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§9 

PRAWO RZĄDZĄCE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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2. Spory między Stronami, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze uzgodnień 

roboczych Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby 

Kupującego. 

 

§10 

OŚWIADCZENIA STRON 
 

1. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

(NIP):596-10-03-108 

2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktur VAT bez podpisu 

Kupującego. 

3. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

(NIP): ………………………….. 

4. Na potrzeby niniejszej umowy Strony wskazują swoje adresy poczty elektronicznej  

i numery faxu: 

1) Kupujący: 

    a) adres e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl 

    b) nr faxu: 95-71 70 504 

2) Sprzedający:  

    a) adres e-mail: ……………………… 

    b) nr faxu: …………………………… 

 

§11 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 Strony oświadczają, że wszystkie dane osobowe służą i są związane z zawarciem  

i należytą realizacją Umowy. 

 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, odbywać się będzie zgodnie  

z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej: RODO, oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY     KUPUJĄCY 

mailto:zec.skwierzyna@wp.pl
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Załącznik nr 1 

 

 

HARMONOGRAM DOSTAW WĘGLA EKOGROSZEK 

DO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ  SP. Z O. O. W SKWIERZYNIE 

 

 

Wrzesień 2022  -    ok. 25 ton 

Październik 2022  -    ok. 25 ton 

Listopad 2022   -    ok. 25 ton 

Styczeń  2023    -    ok. 25 ton 

Luty 2023   -    ok. 25 ton 

Marzec 2023    -    ok. 25 ton 

   

 

 

 

SPRZEDAJĄCY     KUPUJĄCY 


