UMOWA-WZÓR
Zawarta w dniu ……..……..2017r. w Gliwicach pomiędzy:
Zakładami Mechanicznymi „ BUMAR – ŁABĘDY ” S.A. – 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9;
wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000016872; NIP 631-010-20-11; kapitał zakładowy i
wpłacony: 123.056.130,00 zł, zwanymi dalej „ODBIORCĄ” reprezentowanymi przez:
1. …………………………….. - ……………………………..
2. …………………………….. - ………………………………
a
Firmą ………………………………………………………………… zwaną dalej „DOSTAWCĄ” reprezentowaną przez:

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

łącznie zwanymi „Stronami” albo każda z osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
w formie przetargu
nieograniczonego pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy KP/……./2017 na Dostawę
miału węglowego dla potrzeb Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. na sezon
2017/2018, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu postępowań przetargowych Zakładów
Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.” zawiera się Umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy, która ma charakter umowy ramowej jest na podstawie zamówień o
których mowa w §3 dostawa transportem samochodowym miału węglowego do obiektów
Odbiorcy tj. na dwa place węglowe Zakładów Mechanicznych „BUMAR ŁABĘDY” S.A. w
Gliwicach: ul. Mechaników 9 oraz ul. Toszecka 164 – „Las Łabędzki”.
§ 2.
1. Umowa z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego paragrafu obejmuje dostawę, w okresie od 1
października 2017r do 31 sierpnia 2018r, miału węglowego energetycznego M II A, typ 32.1
lub 32.2 w ilości …………. ton z tolerancją +/- 15% , transportem samochodowym o
parametrach:
- wartość opałowa w stanie roboczym min. 23 MJ/kg
- zawartość max. siarki
do 0,8%
- zawartość max. popiołu
do 21 %
- zdolność spiekania RI – powyżej 5 do 40
- całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym max. 12%
powyższe wg. PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003
Dostarczony miał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i
sortymentów oraz nie może zawierać substancji niepalnych, iłu, śmieci i pyłów flotacyjnych.
Paliwo powinno być wolne od zanieczyszczeń mechanicznych oraz domieszek obcych jak:
piasku, gliny, kamieni i flotu.

2. Odbiorca dopuszcza dostawy miału węglowego na podstawie składanych przez
Zamawiającego zamówień o wartości opałowej niższej o 400 kJ/kg niż podane w ust. 1
powyżej lecz nie niższych niż 22 600 kJ/kg przy spełnieniu warunku średniej miesięcznej
dostaw min. 23 000 kJ/kg
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do obniżenia lub zwiększenia ilości zamówionego miału
węglowego o max 15 % w stosunku do ilości ….. ton przypadku mniejszego lub większego
zużycia wynikającego z zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym.
4. Strony przewidują możliwość zwiększenia ilości dostaw miału węglowego powyżej 15% w
stosunku do ilości …… ton w przypadku wzrostu zapotrzebowania u Odbiorcy pod
warunkiem potwierdzenia możliwości ich realizacji przez Dostawcę.
5. Co najmniej 70% dostarczanego przez Dostawcę do Odbiorcy na podstawie składanych przez
Odbiorcę zamówień miału węglowego pochodzić będzie z kopalń zlokalizowanych w
odległości nie większej niż 50 km od placów węglowych Odbiorcy.
§ 3.
1. Dostawca dostarczy Odbiorcy miał węglowy w ilości 35% kontraktu o którym mowa w § 2 ust
1 w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017r zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Odbiorcą. Pozostała ilość miału z kontraktu będzie dostarczona przez Dostawcę w okresie
od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. na podstawie zamówień Odbiorcy.
2. Dostawy miału węglowego Dostawca realizować będzie na podstawie comiesięcznych
zamówień Odbiorcy w terminach i wielkościach zgodnych z harmonogramem o którym
mowa w ust.3 poniżej.
3. Strony ustalają, że harmonogram dostaw w danym miesiącu
będzie przesłany przez
Odbiorcę do Dostawcy na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca , w którym realizowane mają
być dostawy. Dostawca w terminie 2 dni może wnieść ewentualne zastrzeżenia do
harmonogramu. Brak zastrzeżeń ze strony Dostawcy we wskazanym terminie traktowany jest
jako akceptacja harmonogramu.
§ 4.
1. Każdy samochód z dostawą miału węglowego podlega kontrolnemu ważeniu u Odbiorcy (na
wadze spełniającej niezbędne wymagania metrologiczne). Jej wskazania będą stanowiły
podstawę do ilościowego rozliczenia dostaw miału węglowego.
2. Dostawa miału węglowego transportem samochodowym może być przyjmowana na
wymienionych w § 1 placach węglowych, wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 7ºº - 14ºº. Dopuszcza się przyjmowanie dostaw miału w innych dniach i godzinach
tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez
Odbiorcę ( Kierownika Wydziału Energetycznego).
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§ 5.
Każda dostarczona partia ( za partię rozumie się dostawy w ciągu 1-dnia ) miału węglowego
określona zamówieniem może być poddana przez Odbiorcę badaniu jakości.
Dostawca dostarczy Odbiorcy każdorazowo certyfikat jakości węgla na każdą dostarczoną
partię miału węglowego .
Certyfikat jakości węgla o którym mowa w ust 2 Dostawca dostarcza niezwłocznie lecz nie
później niż 10 dni od daty dostawy danej partii miału węglowego w formie elektronicznej
oraz 14 dni w formie pisemnej.
Podczas odbioru węgla w obecności kierowcy Dostawcy i osoby upoważnionej przez
Odbiorcę zostaną pobrane z wszystkich samochodów dostarczających węgiel danego dnia
próbki wstępne w ilości minimum 3 kilogramy z każdego samochodu. Do plombowanych w
obecności kierowcy worków. Po pobraniu próbki z ostatniego samochodu przywożącego
węgiel danego dnia próbki z poprzednich samochodów zostaną otwarte i starannie
wymieszane po czym będą podzielone na takie części aż zostanie mieszanka w ilości
wystarczającej do napełnienia 3 próbek kontrolnych reprezentatywnych dla całej dostawy z
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danego dnia mieszczących się w 3 zaplombowanych workach z których dwa pozostają u
Odbiorcy a jeden u Dostawcy. Numery plomb na workach prób w obecności ostatniego
kierowcy przywożącego węgiel danego dnia, wpisuje się w protokół odbioru węgla.
Odbiorca i Dostawca muszą zabezpieczyć opisane próbki przed uszkodzeniem opakowania i
przed zalaniem wodą.
W przypadku stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od parametrów
określonych w §2 ust. 1, Odbiorcy przysługuje prawo zbadania na własny koszt w wybranym
przez siebie laboratorium jednej posiadanej próbki i na podstawie wyników badania
zgłoszenie reklamacji w terminie ( 5 ) pięciu dni od daty stwierdzenia wady.
Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 (siedem) dni
kalendarzowych od daty zgłoszonej reklamacji. Jeżeli Dostawca w w/w terminie nie
przedłoży pisemnego stanowiska w sprawie postępowania reklamacyjnego uważa się
reklamację Odbiorcy za uznaną.
Jeżeli wyniki badań próbki Dostawcy i Odbiorcy będą się różnić każda Strona, może żądać
wysłania próbki rozjemczej do niezależnego uzgodnionego laboratorium akredytowanego
przez Polskie Centrum Akredytacji, posiadającego certyfikowany system zapewnienia jakości
badań węgla. Wyniki badania próbki rozjemczej strony uznają za ostateczne.
Koszty badania rozjemczego ponosi Strona , której zastrzeżenia nie potwierdziły się. W
przypadku stwierdzenie zasadności reklamacji złożonej przez Odbiorcę, Dostawca
zobowiązany jest do zwrotu kosztów badania próbek poniesionych przez Odbiorcę.
Wyniki badań parametrów miału węglowego z próbki rozjemczej przeprowadzone przez
akredytowane laboratorium są niepodważalne i będą miały zastosowanie przy rozliczeniach
finansowych z Dostawcą za poszczególne dostawy.
Odbiorca dopuszcza w przypadku dostawy miału węglowego przez Dostawcę o parametrach
jakościowych odbiegających od parametrów określonych w §2 ust. 1 , przy uwzględnieniu
zapisów §2 ust. 2 możliwość wyrównania jakości dostaw poprzez uzupełnienie o dostawy
posiadające wyższe parametry. Odbiorca zastrzega sobie w tym wypadku prawo odmowy
powyższej formy wyrównania parametrów jakościowych. W przypadku takiej odmowy
Odbiorcy, dla partii węgla o obniżonych parametrach o których mowa w §6, ust 2
obowiązuje niższa cena węgla określona zgodnie z podanym §6 ust 2 wzorem .
Odbiorca nie dopuszcza dostaw miału o wartości opałowej niższej niż 21 000kJ/kg.
Odbiorca ma prawo do odmowy przyjmowania węgla bez żadnych negatywnych dla siebie
konsekwencji w sytuacji dostarczenia węgla o jakości niezgodnej z zamawianą przez
Odbiorcę. Strony dopuszczają wzajemne negocjacje ustalające cenę reklamowanej dostawy.
W przypadku braku porozumienia odnośnie możliwości rozliczenia dostarczanego węgla,
Dostawca jest zobowiązany na żądanie Odbiorcy do zabrania na własny koszt z placu
Odbiorcy całej ilości reklamowanego węgla w terminie 30 dni. Po tym terminie Odbiorca
będzie naliczał Dostawcy opłatę za składowanie w wysokości 5 zł/tonę za jeden dzień
składowania.
Druga dostawa miału niezgodna z wystawionym zamówieniem Odbiorcy stanowi podstawę
dla Odbiorcy od odstąpienia od umowy.
Odbiorca oświadcza, że jest zwolniony z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na
podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108,
poz. 626, z późn. zm.) w zakresie zużycia miału przez ciepłownię przy ul Mechaników 9.
Miał węglowy dostarczany na plac węglowy przy ul. Toszecka 164 – „Las Łabędzki” będzie
podlegał opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

§ 6.
1. Płatności za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń miał węglowy według zamówienia
regulowane będą przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę
w terminie ………..dni od daty wystawienia prawidłowej pod względem formalnym i
merytorycznym faktury.

2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Odbiorcy. W przypadku błędnie wystawionej
faktury VAT, Odbiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
3. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Dostawcę do wystawienia
faktury VAT bez podpisu przedstawiciela Odbiorcy.

§ 7.
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zakupowym cena miału węglowego wraz z
transportem na rozpatrywany okres wynosi w przypadku dostaw :
a) na plac węglowy przy ul Mechaników 9 ……………….. zł/tonę (netto, bez akcyzy )
b) na plac węglowy przy ul. Toszeckiej 164 ……………….. zl/tonę ( netto z akcyzą )
2. W przypadku dostarczenia węgla o wartości opałowej w zakresie od 21 000 kJ/kg do
22 599kJ/kg, w przypadku braku zgody Odbiorcy na dostawę węgla o parametrach
pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów o której mowa w § 5 ust 11, cenę
netto 1 tony dostarczonego węgla o obniżonych parametrach oblicza się na podstawie
poniższego wzoru:
Wartość opałowa dostarczonego węgla
Cena = 0,93 x ------------------------------------------------------- x cena netto wg. §7 ust 1
23 000 kJ/kg
3. W przypadku dostarczenia węgla o zawartości siarki całkowitej powyżej 0,8 % cena o której
mowa w ust 1 i 2 zostanie obniżona o 7 zł za każdą tonę węgla.
4. Dostarczenie miału węglowego o lepszych parametrach niż wynikające z § 2 ust 1 nie
zobowiązuje Odbiorcę do zapłaty ceny wyższej niż określono w § 7 ust 1.
5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen węgla na rynku krajowym,
na żądanie każdej ze Stron umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu dokonania
zmiany ceny za obopólnym porozumieniem z zastrzeżeniem ust 6. Zmieniona cena będzie miała
zastosowanie do dostaw zleconych przez Odbiorcę po zawarciu porozumienia.
6. Dostawca gwarantuje stałość ceny za dostawę miału w ilości o której mowa w § 3 ust 1 przez
cały okres realizacji tych dostaw tj. od 1 października 2017 do 31 grudnia 2017r.
§ 8.
1. Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku jeżeli :
a) Dostawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu zamówienia dwukrotnie o więcej
niż ….. dni,
b) Dostawca dwukrotnie dostarczył opał o parametrach niezgodnych z wymaganiami
określonymi w § 2 umowy.
2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę
umowną w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej na podstawie zamówienia części
dostawy miału węglowego w stosunku do minimalnej wartości ………. t. określonej w ust. 1 §
2 Umowy.
3. Za opóźnienie dostawy powyżej 5 dni Odbiorca dopuszcza możliwość naliczenia kary w
wysokości 0,5% wartości netto zamówionej i niezrealizowanej na podstawie zamówienia
części dostawy, za każdy dzień opóźnienia.
4. Odbiorca może dochodzić od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
5. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę
umowną w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy miału
węglowego w stosunku do minimalnej wartości ……….. t. określonej w ust. 1 § 2 Umowy
6. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury wysokości naliczonych kar umownych.

7. Oświadczenie o odstąpieniu nie wyłącza dochodzenia kar umownych przez Odbiorcę od
Dostawcy i odszkodowania za poniesione szkody.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po rozwiązaniu Umowy na skutek
odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron.
9. Odbiorcy przysługuje prawo do sumowania kar umownych.

§ 9.
1. Dostawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad w jednej z form:
a) pieniężnej
b) poręczeń bankowych,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
2. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie 25 000 zł .
3. Przedmiotem zabezpieczenia będzie zobowiązanie Dostawcy do zapłaty określonej kwoty w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej
Umowie. Gwarancje powinny dawać możliwość ich natychmiastowej realizacji po pierwszym
wezwaniu Odbiorcy.
4. Zabezpieczenie wysokości 100% kwoty zostanie zwrócone Dostawcy w ciągu 30 dni od daty
wykonania umowy i uznania jej za należycie wykonaną.
5. Kopia dowodu zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
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§ 10.
Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności
powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, innych klęsk żywiołowych, działań o charakterze
militarnym, wydanych aktów prawnych, jak również innych zdarzeń, na które Strony nie mają
wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wymienionych w
umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron.
Strona, dla której okoliczności takie spowodowały utrudnienie, jest zobowiązana
niezwłocznie zawiadomić na piśmie drugą stronę o powstaniu lub ustaniu powyższych, pod
rygorem utraty prawa powołania się na zaistnienie siły wyższej.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony są zobowiązane do współdziałania i ustalenia
dalszych działań.
Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni Odbiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
§ 11.

1. Przedstawicielem Odbiorcy w zakresie realizacji Umowy będzie
- ……………….. tel. +48 ……………… adres e-mail:…………………………………………..

2. Przedstawicielem Dostawcy w zakresie realizacji Umowy będzie ……..
- …………………………………., tel. ………………….. adres e-mail: ………………………………..

3. Zmiana wyżej wymienionych osób i danych w ust 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy i jest
skuteczna z chwilą pisemnego poinformowania drugiej strony, w przypadku braku
powiadomienia uznaje się że poprzednio wskazane osoby i dane są nadal aktualne..
§ 12.
1.
2.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1 października 2017r do dnia 31 sierpnia 2018r.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej,
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. SPP oraz oferta Dostawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy, w szczególności do umowy
mają zastosowanie przepisy dotyczące postępowania reklamacyjnego określonego w załączniku
nr 5 do SPP. Przy czym w przypadku rozbieżności postanowień pomiędzy umową a procedurą
reklamacyjną zastosowanie znajdą postanowienia Umowy.
3. Dostawca nie ma prawa dokonać przeniesienia całości bądź jakiejkolwiek części uprawnień
przysługujących mu w stosunku do Odbiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy. Dostawca
bez zgody Odbiorcy nie przysługuje w szczególności prawo do przeniesienia jakichkolwiek praw
do wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy (zakaz cesji).
4. Tytuły paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie wpływają na sposób interpretacji
zapisów Umowy.

§ 14.
Wszelkie sprawy wynikające z niniejszej umowy nie załatwione na drodze polubownej podlegają
rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 15.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ODBIORCA:

DOSTAWCA:

