Wzór Umowy - Załącznik nr 3
UMOWA PN/1/2020
zawarta dnia ….………. w Sokółce
pomiędzy :
Miejskim
Przedsiębiorstwem
Energetyki
Cieplnej
w
Sokółce
Spółka
z o. o.
16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55, w skrócie MPEC w Sokółce Sp. z o. o.,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr 0000136335, NIP 545-000-06-81, REGON 050213949, BDO 000287092
z kapitałem zakładowym 3 077 100,00 PLN i posiadającym rachunek w Bank PKO S.A. numer
rachunku: 69 1240 5211 1111 0010 8687 4361 zwanym w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez: Jerzego Łazarewicza – Prezesa Zarządu
a:
………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ………………………………………………... KRS Nr
……………………., NIP …………………………, REGON ………………… z kapitałem
zakładowym
………………………
i
posiadającym
rachunek
w
Banku
...............................................................................................……………………………………nr
konta ………………………………………………….……………………………………

..

zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez :

1 ………………………………………..…………………
2 …………………………………………………………..

o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych w Regulaminie udzielania przez MPEC w
Sokółce Sp. z o.o. zamówień, do których nie stosuje się Prawa Zamówień publicznych.
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I. Postanowienia ogólne
§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego
do Magazynu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z o. o. przy ulicy
Kołłątaja 55 w Sokółce na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.
§2.
Podstawą zawartej Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………. stanowiąca Załącznik
Nr 1 do Umowy, zwana dalej Ofertą.
§3.
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego objętego niniejszą Umową
o jakości odpowiadającej warunkom zamówienia oraz zapewnieniom wynikającym z oferty
będącej integralną częścią Umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego objętego niniejszą Umową
z należytą starannością zgodnie z przedmiotem zamówienia, ofertą, obowiązującymi przepisami
prawa oraz warunkami uzgodnionymi z Zamawiającym w trakcie negocjacji w sprawie dostaw.
§4.
Wykonawca oświadcza, że zgadza się na warunki odbioru węgla kamiennego u Zamawiającego
i przyjmuje do realizacji oraz akceptuje kryteria i sposób kontroli jakości towaru i jego zgodności
z ofertą. Szczegółowe warunki precyzują postanowienia zawarte w rozdziałach V i VI niniejszej
Umowy.
§5.
1)

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego objętego niniejszą Umową
własnym staraniem i na własny koszt.

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania przewoźników, którym powierzył
dostarczenie węgla kamiennego do Magazynu wskazanego w §1 niniejszej Umowy.
§6

1. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:
a) ………………………………………………………..
2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Dostawcą są:
a) Jerzy łazarewicz, b) Katarzyna Druć, c) Sławomir Biziuk
3. Określa się następujące nr telefonów i faxu wykorzystywanych do kontaktów przy realizacji
niniejszej Umowy:
a) Wykonawca nr telefonu....................................
b) Zamawiający: nr telefonu 085 711 2771

nr faxu ……………………
nr faxu 085 711 4493
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II. Przedmiot zamówienia
§7.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w ilości: KOSTKA I- 310 Mg,
GROSZEK I- 400 Mg o następujących parametrach:
a. minimalna wartość opałowa – Kostka I-23,0 [MJ/kg], Groszek I- 23,0 [MJ/kg],
b. maksymalna zawartość popiołu –

7,0

[%]

c. maksymalna zawartość siarki –

0,4

[%]

Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej Umowy.
Węgiel kamienny powinien spełniać następujące warunki:
(1)
(2)
(3)
(4)

sortyment KOSTKA I, GROSZEK I (wg PN-82/G-97001)
typ 31.1, 32.1
(wg PN-82/G-97002)
wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali
Inne wymagane parametry węgla:



maksymalna zawartość wilgoci

15,0 %



maksymalna zawartość chloru

0,1 %



minimalna temp. mięknięcia popiołu

1350 oC



zawartość części lotnych Vdaf

> 28%



spiekalność RI

do 20

III. Wynagrodzenie Wykonawcy
§8.
1. Strony zgodnie ustalają, że dla dostaw węgla kamiennego o określonych w § 7 niniejszej
Umowy ilościach i parametrach obowiązują następujące ceny:
cena jednostkowa netto KOSTKA I

-

……… [zł/Mg]

cena jednostkowa netto GROSZKU I

-

……… [zł/Mg]

Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
2. Strony zgodnie ustalają, że za dostarczony, w ilościach i o parametrach określonych w § 7
niniejszej Umowy, węgiel kamienny wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie: netto:
……………. zł, /słownie: ………………………………………………….
VAT:
…………….. zł,
/słownie:
………………………………………………….
brutto:
……………... zł, /słownie: …………………………………………………
co jest zgodne z przyjętą przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Zamówienia, w tym także:
a. koszty transportu loco Magazyn MPEC w Sokółce Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 55
b. koszty ubezpieczenia,
c. opłaty celne,
d. opłaty za korzystanie z dróg,
e. koszty dwukrotnych badań parametrów dostarczonego węgla przez uprawnione do
tego celu laboratoria /nie wlicza się do ilości badań w których parametry
dostarczonego węgla różnią się o więcej niż 2% od minimalnych zgodnie z pkt. II
umowy.
f. koszty dodatkowego ważenia zgodnie z Umową,
4. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w toku postępowania reklamacyjnego,
w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych towaru. Zasady postępowania
reklamacyjnego oraz tryb udzielania upustów cenowych zawiera rozdział VII niniejszej
Umowy.
5. W sytuacji, gdy ilość dostarczonego węgla kamiennego, zsumowana z dostaw częściowych,
nie będzie dokładnie równa ilościom określonym w § 7, wynagrodzenie Wykonawcy
określone w § 8 ust. 2 ulega zmianie, a jego wysokość ustalana jest jako iloczyn
odpowiedniej ceny jednostkowej zgodnie z §8 ust. 1 i rzeczywistej ilości dostarczonego
węgla kamiennego.
6. Wynagrodzenie może ulec zmianie o podatek akcyzowy w przypadku braku zwolnienia
z podatku dla Zamawiającego.
IV. Prawa i obowiązki stron Umowy
§9.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków
Zamawiającego należy:
a. Przyjęcie na plac składowy węgla kamiennego dostarczonego zgodnie z Umową.
b. Wskazanie miejsca rozładunku.
§10.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków
Wykonawcy należy:
a. Dostawa węgla kamiennego zgodnie z ofertą i ustalonym harmonogramem
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
b. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
propozycjach w zakresie zmian w harmonogramie dostaw, tj. na:
- 3 dni robocze - w przypadku dostaw samochodowych
c. Dostarczanie węgla kamiennego wraz z odpowiednią, wymaganą niniejszą umową
dokumentacją.
d. Wykonanie na własny koszt badań, jeśli są niezbędne do uzupełnienia wymaganej
dokumentacji towaru.
e. Przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących firm przewozowych,
z których usług Wykonawca korzysta przy dostawach węgla kamiennego
dla Zamawiającego.
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V. Terminy oraz warunki dostaw i odbioru towaru
§11.
1. Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia dostaw:
 rozpoczęcie dostaw – 15 wrzesień 2020 r.
 zakończenie dostaw – 30 kwiecień 2021 r.
2. Dostawy powinny być realizowane zgodnie z Harmonogramem (wstępny harmonogram Załącznik Nr 4 do Umowy).
3. Zamawiający do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy węgla kamiennego
prześle dostawcy szczegółowy harmonogram dostaw na dany miesiąc z wyłączeniem
zamówienia dotyczącej miesiąca kwietnia. Za miesiąc kwiecień zamawiający prześle
harmonogram najpóźniej 15.04.2021 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w danym miesiącu zgodnie z Zał.
Nr 1 w zakresie +- 20% oraz prawo zmiany asortymentu w wysokości 20% łącznej dostawy.
§12.
Dostarczony towar powinien być zaopatrzony w dokumenty potwierdzające jego masę,
pochodzenie oraz parametry jakościowe:
1. potwierdzona waga brutto i tara
2. potwierdzona klasa, typ, sortyment oraz parametry jakościowe podawane w świadectwie
jakości paliw stałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018
roku. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych, uzupełnione o zawartość siarki
całkowitej (atest kopalniany, badania wykonane przez akredytowane laboratorium ).
§13.
Dostawy samochodowe.
1. Warunki dostawy:
a. Węgiel kamienny należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi loco
Magazyn MPEC w Sokółce Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka.
b. Dostawy mogą być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.
700 – 1500.
2. Warunki odbioru i wymagane dokumenty.
a. Odbioru dostarczonego węgla kamiennego dokonuje upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego na podstawie dowodu WZ.
b. Dostarczony węgiel kamienny powinien być zaopatrzony w dokumenty przewozowe
oraz potwierdzające jego pochodzenie i parametry jakościowe:
- nazwa kopalni
- pełna nazwa wyrobu z podaniem kodu CN
- potwierdzona klasa, typ oraz sortyment.
- potwierdzona waga brutto i tara w tonach i kilogramach
- podstawa zwolnienia z akcyzy
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia, na własnej wadze lub
w miejscu przez siebie wskazanym, losowo wybranych samochodów. W przypadku
stwierdzenia niezgodności nastąpi zważenie wszystkich samochodów danej partii
węgla i do rozliczeń przyjęta będzie łączna waga, a koszty tego ważenia pokryje
Wykonawca.
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3. Rozładunek towaru.
a. rozładunek węgla kamiennego odbywa się na placu składowym opału w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
b. Zamawiający może odmówić przyjęcia węgla kamiennego w przypadku braku
wymaganych dokumentów.

VI. Zasady kontroli jakości dostaw.
§14.
1. Wykonawca dostarcza węgiel kamienny zgodnie z deklarowanymi parametrami
jakościowymi.
2. Wykonawca wykonuje badania laboratoryjne węgla kamiennego, przeznaczonego
do sprzedaży.
3. Wyniki badań wykonanych u Wykonawcy są traktowane jako jego deklaracja.
4. W razie wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonego węgla z deklarowanymi
parametrami Zamawiający zleci badania węgla zewnętrznemu laboratorium. Oceniana jest
zgodność deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań laboratoryjnych.
5. Zamawiający pobiera próbę ogólną z partii dostarczonego węgla kamiennego w następujący
sposób:
a. próba zostaje pobrana zgodnie z PN-90/G-04502,
b. uśredniona próba zostaje podzielona na trzy części, z których jedna kierowana jest
do badania laboratoryjnego,
c. pozostałe dwie części odpowiednio zabezpieczone i oplombowane przechowuje
Zamawiający jako próby rozjemcze.
6. Określane są następujące parametry węgla kamiennego w stanie roboczym:
a. wartość opałowa,
b. wilgoć całkowita,
c. zawartość popiołu,
d. zawartość siarki,
e. zawartość chloru.
7. Wyniki badań opracowywane są dla pobranych próbek węgla kamiennego.
8. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o uzyskanych wynikach badań
laboratoryjnych za pomocą faksu, a Wykonawca ustosunkuje się do nich. Brak odpowiedzi
ze strony Wykonawcy, w ciągu 2 dni roboczych, jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie
uzyskanych parametrów do rozliczeń.
VII. Zasady postępowania reklamacyjnego.
§15.
1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji poszczególnych partii węgla są wyniki badania prób
ogólnych wykonane w laboratorium zlecone przez Zamawiającego.
2. Reklamacja w odniesieniu do partii węgla będzie zgłaszana w przypadku, gdy:
a. wartość opałowa dostarczonego węgla kamiennego będzie niższa od 23,0 MJ/kg
Kostki I, 23.0 MJ/kg Groszku I.
b. zawartość popiołu będzie wyższa niż 7 %
c. zawartość wilgoci całkowitej będzie wyższa od 15 %
d. zawartość siarki będzie wyższa niż 0,4 %
e. zawartość chloru będzie wyższa od 0,1 %
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3. Podstawą do zgłoszenia reklamacji całej dostawy są parametry węgla kamiennego zaniżone
w dostawach.
§16.
1. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych węgla kamiennego,
w stopniu powodującym konieczność dokonania przeceny, Zamawiający zgłasza pisemną
reklamację.
2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia ustosunkuje
się do reklamacji i zaproponuje odpowiedni tryb dalszego postępowania. W przypadku
braku odpowiedzi partia towaru zostanie przeceniona na zasadach przewidzianych
w rozdziale VII Umowy.
3. Na okoliczność uzgodnienia rozbieżności strony sporządzają protokół.
4. Jeżeli występujące rozbieżności nie zostaną uzgodnione, każda ze stron ma prawo zlecić
analizę próby rozjemczej w laboratorium akredytowanym.
5. Wyniki analizy próby rozjemczej są wiążące i przesądzają o załatwieniu reklamacji.
6. Koszty badania próby rozjemczej ponosi strona, której wyniki lub deklaracje bardziej
odbiegają od wyników próby rozjemczej.
§17.
1. W przypadku uznania zasadności reklamacji, zgodnie z zasadami kontroli i postępowania
reklamacyjnego, stosuje się upusty cenowe, koszty badań ponosi Wykonawca, a ilość badań
wynikających z pkt. III 3 e Umowy nie ulega obniżeniu.
2. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określa §19 niniejszej
Umowy.
§18.
1. Upusty cenowe stosuje się w stosunku do partii węgla oraz całej dostawy.
2. Na okoliczność uznania zasadności reklamacji strony sporządzają protokół reklamacyjny
zawierający:
a. skład komisji,
b. opis parametrów, których dotyczy reklamacja,
c. określenie ilości reklamowanego węgla,
d. określenie wielkości bezwzględnego niedotrzymania parametrów,
e. stwierdzenie zasadności reklamacji,
f. wielkość upustów cenowych,
g. wnioski,
h. podpisy komisji.
3. W przypadku niedotrzymania dwukrotnie parametrów jakościowych dostaw odbiegających
o 5% od wymaganych parametrów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazowe
odszkodowanie, wyliczone na podstawie wskaźników określonych w §19 niniejszej Umowy
od całej dostawy.
§19.
1. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o wartości opałowej niższej od wymaganej,
Wykonawca obniży cenę o 0,5 % za każde 0,1 MJ/kg zaniżenia tego parametru.
2. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o zawartości popiołu wyższej od wymaganej,
Wykonawca obniży cenę o 0,2 % za każdy 0,1% bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
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3. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o wilgoci wyższej od wymaganej,
Wykonawca obniży cenę o 1 % za każde 1% bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
4. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o zawartości siarki wyższej od wymaganej,
Wykonawca obniży cenę o 0,5 % za każdy 0,1 % bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
5. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o zawartości chloru wyższej od wymaganej,
Wykonawca obniży cenę o 0,1 % za każdy 0,01 % bezwzględnego zawyżenia tego
parametru.
§20.
1. W przypadku zaniżenia kilku parametrów, o których mowa w §19, upusty będą sumowane.
2. Ceny określone w § 8 ust.1 nie ulegają zmianie w przypadku dostarczenia węgla
kamiennego o parametrach lepszych niż wymagane w niniejszej Umowie.
§21.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw, wstrzymania płatności częściowej bądź
odstąpienia od Umowy, w przypadku znacznego przekroczenia lub trzykrotnego niedotrzymywania
parametrów jakościowych dostarczanego węgla.
VIII. Warunki płatności
§22.
1. Płatność za przedmiot Zamówienia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych
za dostarczone partie węgla kamiennego.
2. Podstawą przyjęcia masy węgla kamiennego do rozliczeń będą dokumenty przewozowe
opisane w §12, i §13 niniejszej Umowy.
3. Wartość faktury częściowej jest iloczynem ceny jednostkowej zgodnie z § 8 ust.1 i masy
węgla kamiennego dostarczonej w danej partii.
4. Faktury częściowe powinny być odpowiednio opisane i udokumentowane oraz powinien
być załączony opis parametrów węgla kamiennego, wynik analizy laboratoryjnej lub
protokół uzgodnień.
5. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji całości dostawy, wyliczeniu
średnich parametrów jakościowych i uzgodnieniu ewentualnych rozbieżności.
6. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia całej partii węgla, której
dotyczy faktura po ostatecznym rozliczeniu dostawy tej partii węgla i ewentualnym
potrąceniu dokonanym w trybie § 19 niniejszej Umowy.
7. Płatności dla Wykonawcy będą przekazywane na jego rachunek w Banku
IX. Odstąpienie od Umowy
§23.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. l Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy w następujących okolicznościach:
a. Wykonawca przerwał realizację dostaw, a przerwa trwa dłużej niż 20 dni
w stosunku do Harmonogramu dostaw,
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b. Wykonawca trzykrotnie i w sposób znaczny nie dotrzymuje parametrów
jakościowych dostawy,
c. zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Firmy
Wykonawcy,
d. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawierania, odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie l miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§24.
Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.
X. Kary umowne
§25.
1. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości
ustawowej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
Zamówienia, w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej w terminie dostawy,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia dostaw,
wskazanego w §11 niniejszej Umowy.
§ 26.
Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności,
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wartości całości dostawy brutto, o której
mowa w § 8 Umowy.
§27.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§28.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z pkt. 3
Formularza ofertowego w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącego składnik Oferty
(zał. nr 2 do Umowy).
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi po zrealizowaniu całości
dostawy i rozliczeniu ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w dniu będącym terminem
płatności ostatniej faktury po zakończeniu realizacji całości dostawy z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu
do Umowy pod rygorem nieważności
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§29.
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
§30.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia, spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§31.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
§32.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załączniki:
1) Zał. NR 1 - Oferta
2) Zał. NR 4 – Harmonogram dostaw

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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