
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Nr sprawy 2926/2020 

na „Dostawy miału węglowego i węgla kamiennego ekogroszek” 
 

Umowa  dostawy 

-projekt- 

 

zawarta w dniu …………………… 2020 roku pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                   

ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771338, posiadającą kapitał 

zakładowy 4 000 000,00 zł, NIP: 8762484035, REGON 382175278 reprezentowanym przez                 

Rafała Kobrzyńskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

 

(zapis w dotyczący firmy figurującej w KRS) 

a 

……………………………………………………., z siedzibą ……………………………………..…, 

wpisaną/nym,  do …………….……. prowadzonego przez ………………………….…. pod numerem 

……………………., REGON …………, NIP ………..…….. , 

 

reprezentowaną/ym przez: 

 

1.  …………….. – ……………………, 

2. ……………... – ……………………., 

 

zwanym/ą w dalszej części Wykonawcą. 

 

(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG) 

a 

……………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………………..…., z 

siedzibą …………….., ………………, NIP ……….., Regon ……………., 

zwanym/ą dalej  Wykonawcą. 

 

(zapis w przypadku Konsorcjum) 

a  

następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

1. ………………………… - Lider Konsorcjum, 

z siedzibą ………………………….. NIP …………….., Regon ……….……, 

2. ………………………… - Partner Konsorcjum, 

z siedzibą …………………………. NIP ………………, Regon ……………, 

reprezentowanymi przez: 

……………………………. – Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 

zwanymi dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, złożonej          

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia                    

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), strony ustalają    

co następuje: 



§1 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:  

1.   Miału węglowego typ 32.1, sortyment  M II o parametrach jakościowych:  

 a) kaloryczność w stanie roboczym min.   - 23 000 kJ/kg 

 b) zawartość siarki ogólnej w stanie roboczym max.   - 0,6 % 

c) zawartość popiołów w stanie roboczym max.  - 15 % 

d) zawartość wilgoci w stanie roboczym max.  - 15 % 

e) granulacja: 0 – 20 mm, w tym uziarnienie poniżej 3 mm nie więcej niż 15 %  

 

2.   Węgla kamiennego ekogroszek o parametrach jakościowych: 

 a) kaloryczność w stanie roboczym min.   - 25 000 kJ/kg 

 b) zawartość siarki ogólnej w stanie roboczym max.   - 0,8 % 

c) zawartość popiołów w stanie roboczym max.  - 10 % 

d) zawartość wilgoci w stanie roboczym max.  - 10 % 

e) granulacja   - 5-25 mm 

Dostawa ekogroszku w workach pakowanych po 25 kg na paletach transportowych (po 1000 kg na 

palecie).  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie od 01.01.2021 roku do 

31.12.2021 roku miał węglowy w ilości szacunkowej 1700 ton oraz węgiel kamienny ekogroszek           

w ilości szacunkowej 15 ton wg zamówień okresowych Zamawiającego. Dostawa opału następować 

będzie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Wykonawcy telefonicznie. Dostawa 

będzie zrealizowana w godzinach od 7:00 do 15:00. 

2. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument dostawy druk WZ oraz 

zobowiązany jest do dołączenia, jako załącznika do faktur atestu jakościowego surowca do każdej 

partii miału węglowego i/lub ekogroszku wystawionego przez laboratorium posiadające akredytację 

PCA. Atest jakościowy należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność              

z oryginałem. Dokument dot. jakości opału będzie zawierał wyniki badań dotyczące wartości 

opałowej, wilgotności, zawartości popiołu i siarki (zgodnie z § 1). Brak powyższych dokumentów lub 

dostarczenie dokumentów niepoprawnie sporządzonych będzie stanowić dla Zamawiającego 

podstawę do odmowy przyjęcia danej partii opału. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć miał węglowy do kotłowni przy ul. Wrzosowej 12 

w Łasinie, zaś ekogroszek na plac składowy przy ul. Grudziądzkiej 11 w Łasinie. Dostawy miału 

węglowego wykonywane będą oplandekowanymi samochodami z tylnym rozładunkiem w partiach 

nie mniejszych niż 20 ton miału węglowego, natomiast dostawy ekogroszku wykonywane będą 

transportem samochodowym w partiach nie mniejszych niż 5 ton. W sytuacji wystąpienia opadów 

podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem. 

Zamawiający zapewni rozładunek ekogroszku wózkiem widłowym.  

4. Szacunkowa wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego 

wynikających z warunków atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia finansowe ani też prawne. 

 

§3 

Ceny jednostkowe netto oraz ceny jednostkowe brutto (z ....... % VAT, bez podatku akcyzowego) 

przedmiotu umowy są następujące: 

 

 

 
 

 



Nazwa przedmiotu dostawy 
Cena netto  

[zł/t] 

Cena brutto  

[zł/t] 

Miał węglowy   

Węgiel kamienny Ekogroszek   

 

§4 

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia będą faktury wystawione przez 

Wykonawcę dla każdej dostarczonej partii miału węglowego i/lub ekogroszku. 

 

2. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu oryginału każdej faktury. 

 

3. Za termin wykonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

dyspozycją przelewu płatności. 

4. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności. 

5. Faktury za poszczególne dostawy miału węglowego i/lub ekogroszku wystawiane winny być na: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin. 

6. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego trzech kolejnych faktur w terminie, Wykonawca 

ma prawo wstrzymać dalszą realizację dostaw do czasu uregulowania zaległej należności. 

 

§5 

1. Cenami jednostkowymi są cena netto 1 tony miału węglowego oraz cena netto 1 tony ekogroszku 

dostarczonego do Zamawiającego. 

2. Ceny jednostkowe netto ustalone w umowie obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie 

podlegają podwyższeniu. 

3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego albo innych obciążeń 

publicznoprawnych nie wymaga pisemnego aneksu do umowy. 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na 

wyroby węglowe z mocy prawa na podstawie art. 31a ust.1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym.  

 

§6 

1. Zmiana ceny następuje w przypadku dostawy opału /miału węglowego lub ekogroszku/ o gorszych 

parametrach jakościowych niż to określono w §1. 

2. Obniżenie kaloryczności miału węglowego do wartości opałowej poniżej 23000 kJ/kg, wzrost 

zawartości siarki powyżej 0,6% oraz zawartości popiołów powyżej 15%, wilgoci powyżej 15% 

powoduje obniżenie ceny miału węglowego o 20%. Obniżenie ceny nastąpi, gdy pogorszenie jakości 

wystąpi przynajmniej w jednym z określonych parametrów, po wyczerpaniu procedury określonej                            

w „Zasadach postępowania reklamacyjnego” pkt. II (Załącznik nr 1 do umowy). Obniżenie 

wynagrodzenia nastąpi przez kompensatę (potrącenie) notą korygującą. 

3. Obniżenie kaloryczności ekogroszku do wartości opałowej poniżej 25000 kJ/kg, wzrost zawartości 

siarki powyżej 0,8% oraz zawartości popiołów powyżej 10%, wilgoci powyżej 10 %  powoduje 

obniżenie ceny ekogroszku o 20%. Obniżenie ceny nastąpi, gdy pogorszenie jakości wystąpi 

przynajmniej w jednym z określonych parametrów, po wyczerpaniu procedury określonej w 

„Zasadach postępowania reklamacyjnego” pkt. II (Załącznik nr 1 do umowy). Obniżenie 

wynagrodzenia nastąpi przez kompensatę (potrącenie) notą korygującą. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału o wyższej wartości opałowej lub o niższej 

zawartości popiołu, siarki i wilgotności, Wykonawca nie może zafakturować dostawy inaczej niż 

przewidziano w umowie, a tym samym cena nie może ulec zmianie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego miału węglowego i/lub 

ekogroszku w terminie 10 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może                               



w szczególności wartości opałowej opału oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności.                      

W przypadku stwierdzenia parametrów gorszych od określonych w umowie /za wyjątkiem 

dostarczenia miału węglowego i/lub ekogroszku o lepszych parametrach niż określone w umowie/ 

koszty badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.   

6. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy reklamowaną partię opału, koszty związane ze zwrotem 

opału obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest zabrać reklamowany opał w terminie 2 dni 

roboczych od daty powiadomienia. 

 

§7 

1. Podstawę rozliczenia stanowi ilość miału węglowego lub ekogroszku, ustalona na sprawnej, czystej, 

zalegalizowanej wadze Wykonawcy, przy udziale przewoźnika.  

2. Zamawiający ma prawo wykonać ważenie kontrolne dostaw, na najbliższej dostępnej wadze 

samochodowej, przy udziale przewoźnika. 

3. Różnica pomiędzy wagą netto nadawcy, a ustaloną w czasie ważenia kontrolnego miału węglowego  

może wynieść maksymalnie 0,2 % w górę i w dół. W przypadku  większych różnic, do rozliczenia 

fakturowego przyjęta będzie waga ustalona na wadze kontrolnej, spisana na odwrotnej stronie 

dowodu WZ i podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Opłaty za ważenie kontrolne ponosi Wykonawca.  

 

§8 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:  

1. Odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto miału węglowego i ekogroszku 

określonych w § 2 pkt 1 (ilość miału i ekogroszku łącznie) i w § 3 (cena brutto miału i ekogroszku 

łącznie) umowy. 

2. Za rozwiązanie umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 20% wartości 

brutto miału węglowego i ekogroszku określonych w § 2 pkt 1 (ilość miału i ekogroszku łącznie) i w 

§ 3 (cena brutto miału i ekogroszku łącznie) umowy. 

3. Za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w dostawie danej partii miału węglowego i/lub ekogroszku 

naliczane będą kary w wysokości 20% wartości brutto miału węglowego i/lub ekogroszku 

niedostarczonego w terminie.  

 

§9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …..................... zł, 

co stanowi 5% kwoty ogólnej umowy. Zabezpieczenie złożone jest w formie 

….................................................... . 

2. Zabezpieczenie gwarantujące należyte wykonanie umowy zostanie w całości zwrócone, zgodnie                  

z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że zaistnieje podstawa do naliczania kar 

umownych. 

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać przysługujące mu kary 

umowne. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi integralną część umowy.  

 

§10 

W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za 

opóźnienie. 

 



§11 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy przy wystąpieniu następujących 

okoliczności - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania,  i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. 

 

§12 

Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

                 §13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz                 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§14 

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia        

 w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności terminu

 realizacji dostawy, dostawy przedmiotu zamówienia o innych parametrach niż określone w niniejszej

 umowie  i SIWZ. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za okresem trzymiesięcznego wypowiedzenia                        

 z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec miesiąca

 kalendarzowego, niezależnie od realizacji ilościowej zamówienia. 

 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§17 

Integralną częścią Umowy stanowią „Zasady postępowania reklamacyjnego” –  załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

 Zamawiający  Wykonawca  

 

 

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



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UMOWY DOSTAWY 

 

 

Zasady postępowania reklamacyjnego  

 

 

 

I. Reklamacje ilościowe i jakościowe należy zgłosić Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż              

w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania miału węglowego i/lub ekogroszku. 

Pomiar kontrolny ilości wysłanego węgla u Zamawiającego odbywa się na sprawnych, czystych, 

zalegalizowanych wagach przez uprawnionych wagowych przez Zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia badań jakościowych każdej partii miału 

węglowego i/lub ekogroszku.  

 Badania te należy przeprowadzić zgodnie z polskimi normami.  

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego określonych wad jakościowych miału 

węglowego i/lub ekogroszku przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji jakościowej 

skierowanej do Wykonawcy. 

2. Podstawą rozpoczęcia trybu reklamacyjnego co do jakości miału węglowego i/lub ekogroszku jest 

wyłącznie pisemne zgłoszenie reklamacji jakościowej skierowanej do Wykonawcy, za które  

uważa się również korespondencję e-mail oraz udostępnienie Wykonawcy partii reklamowanego 

miału węglowego i/lub ekogroszku oddzielnie składowanego. 

3. Kompetentni przedstawiciele Wykonawcy przeprowadzają u Zamawiającego pobieranie prób 

z reklamowanej partii opału /miału węglowego i/lub ekogroszku/, a uzyskane wyniki będą 

podstawą do uznania bądź odrzucenia roszczeń reklamacyjnych. O ile Wykonawca nie stawi się 

w wyznaczonym terminie na pobranie próby miału węglowego i/lub ekogroszku 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania tej czynności bez udziału Wykonawcy. Wynik 

badań jest obowiązujący i niepodważalny dla stron. 

4. Strony biorąc udział w pobraniu prób kontrolnych spisują protokół reklamacyjny na okoliczność 

pobrania tychże prób.  

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych miału węglowego i/lub ekogroszku, wyrażonych 

konkretnymi wartościami liczbowymi, Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania stosownej 

bonifikaty zgodnie z § 6 pkt 2 i  § 6 pkt 3  umowy. 

6. Strony wyrażają zgodę na wykonanie badań kontrolnych w akredytowanym laboratorium 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

                  Zamawiający Wykonawca  

 

 

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


