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UMOWA NR ................ /2021 

zawarta w dniu............................................. 2021 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, 

zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 

Mariusz Bolach – Prezesa Zarządu 

Wioleta Swora – Członek Zarządu  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

zwanym 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. Kupujący zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu miału energetycznego, sortyment M I, typ 32, 

zwanego dalej w umowie węglem w ilości 10 000 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 składowy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74. 

Węgiel musi być jednorodny nie pochodzący z zakładów przeróbczych oraz zakładów wzbogacania węgla, wolny od 

zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów i flotu. 

3. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zaopatrzenie w węgiel zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 1       

z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia przez Kupującego ilości zamawianego opału o 20%. 

4. Kupujący zobowiązuje się do: 

- odbierania węgla zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym załącznik nr 1. 

- terminowej zapłaty za odebrany od Sprzedawcy węgiel. 
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§2 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 września 2021 roku. 

2. Kupujący przekaże Sprzedawcy najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. w formie pisemnej (lub e-mail) informację o zwiększeniu lub 

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

umowy nie ulega przedłużeniu. 

3. Całkowite dostarczenie węgla nastąpi najpóźniej do 30 września 2021 roku. 

§3 

Warunki dostaw i odbioru węgla 

1. Dostawy węgla następować będą transportem samochodowym na plac składowy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. 

w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74. 

2. Sprzedawca na swój koszt prowadzi załadunek i rozładunek węgla, opłaca koszty transportu oraz wystawia niezbędne 

dokumenty przewozowe. 

3. Pomiar ilości dostarczanego węgla odbywać się będzie podczas rozładunku węgla w miejscu dostawy u Kupującego. Wagę 

pojedynczej dostawy węgla oblicza Kupujący po jego rozładunku jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z węglem. Ważenie 

odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przewożącego węgiel. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia 

pojedynczej dostawy węgla. Decydujący charakter ma pomiar dokonany u Kupującego. 

4. Kupujący potwierdza odbiór węgla od Sprzedawcy zgodnie z kwitem ważenia każdego samochodu, a data potwierdzenia 

odbioru jest chwilą dostarczenia węgla do Kupującego. 

5. Kupujący oświadcza, że jego urządzenia pomiarowe posiadają ważne świadectwa legalizacyjne. Dopuszcza się odchylenia ilości 

ważonego węgla nie większe niż dokładność urządzeń pomiarowych. 

6. Dla celów fakturowania dostaw przez partię węgla rozumie się dostawę samochodową dostarczoną w ciągu jednego tygodnia na 

plac składowy OZC S.A. przy ul. Grunwaldzka 74. Partia węgla nie może być mniejsza niż 1000 Mg. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej partii miału węglowego, w ciągu 5 dni od daty dostawy, kwit wydania węgla, 

który powinien zawierać: dane Kupującego, dane kopalni, oznaczenie parametrów załadowanego węgla, datę dostawy, 

oznaczenie samochodu, nazwisko kierowcy, wagę partii dostawy zgodnie z dokumentami wagowymi Kupującego. 

8. Kupujący zobowiązuje się do wydania w dniu dostawy kwitów wagowych, które powinny zawierać nazwę Sprzedawcy, datę 

dostawy węgla, wagę samochodu przed i po rozładunku oraz wagę węgla, oznaczenie samochodu, nazwisko kierowcy oraz 

zbiorcze zestawienie dostaw ilości węgla otrzymanej w danym dniu. 

9. Dokumenty wagowe Kupującego stanowią podstawę do określenia wielkości dostawy ujętej przez Sprzedawcę w fakturze. 

§4 

Warunki cenowe 

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

w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzka 74 będą następowały w cenie jednostkowej netto………..….. zł/Mg + należny 

podatek VAT. 

 
§5 

Zasady i termin płatności 

1. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedawcę. 

 Sprzedawca wystawi odrębne faktury dla każdej partii węgla określonej w § 3 ust. 6 umowy. 

2. Płatność nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze VAT. 

3. Za dzień zapłaty Sprzedawcy uznaje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 

4. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Kupujący będzie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienia. 
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5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu ze strony Kupującego. 

6. Sprzedawca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: …………….…………….. 

7. Kupujący jest aktywnym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 622-000-57-12. 

 
§6 

Reklamowanie dostaw 

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

pomiar ilości dostarczonego węgla u Kupującego. 

2. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla 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 partię węgla, 

- zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji. 

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

wznowieniu dostaw podejmuje Zarząd Spółki Kupującego. 

§6.1 

Reklamacje jakościowe 

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

laboratoryjnych przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym. 

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

przez Kupującego w dniu złożenia całości dostawy (partii węgla) miału węglowego na plac składowy OZC S.A. przy                             

ul. Grunwaldzka 74. Nieobecność przedstawiciela Sprzedawcy jest jednoznaczna z akceptacją metodyki pobierania próbki. 

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

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

w przeznaczonych do tego opakowaniach np. bezpieczna koperta. Próbka rozjemcza przechowywana będzie we wskazanym 

miejscu na terenie Kupującego. W przypadku dostawy partii węgla niespełniającej wymogu jakościowego koszty pobrania i 

analizy laboratoryjnej próbek ponosi Sprzedawca. 

4. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla w zakresie jego parametrów jakościowych, będą 

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

akredytowanym. 

5. W przypadku stwierdzonych różnic w wynikach jakościowych, Kupujący 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 mailem. 

6. Sprzedawca powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji (liczy się data wpływu pisma do 

siedziby Sprzedawcy) 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 Kupującego                           

w laboratorium akredytowanym ma charakter ostateczny i rozstrzygający. 

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

przez Strony laboratorium akredytowanym. 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 
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naliczy bonifikatę w wysokości 30% ceny netto dostarczonej partii. W sytuacji, gdy w wyniku badań 

pobranej próbki stwierdzono 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. Kupujący 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. Kupujący 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 Kupującego 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 P.O. Kierownik EC 

Ostrów. W przypadku partii 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 Kupującego 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) Kupujący – 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) Kupujący - 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 Kupującemu 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. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy. 

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

plac składowy 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 Kupujący 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 

Zmiana umowy 

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

§10 

Rozstrzyganie sporów 

 Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 
 

§11 

  Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

HARMONOGRAM MIESIĘCZNYCH DOSTAW W 2021R.  

DO ELEKTROCIEPŁOWNI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 74  

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 

M-C CZERWIEC 

2021 

LIPIEC 

2021 

SIERPIEŃ 

2021 

WRZESIEŃ 

2021 

ILOŚĆ 

[Mg] 
2500 2500 2500 2500 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


