WZÓR UMOWY NR ZPO.261.2.2020
Zawarta w dniu …………………………………………….. r. w Rakszawie pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie, adres: 37-111 Rakszawa 334,
zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszów, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517, z
kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00 zł wpłaconym w całości,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Bogusław Werfel – Prezes Zarządu
a:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
którą reprezentują:
1. ………………………………………………………..
2. ……………………………………………………….
Zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanych stronami,
wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania nr ZPO.261.2.2020 na dostawę miału
węglowego w ilości 3 800 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy obejmującego dostawę miału węglowego dla
potrzeb ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie o parametrach zgodnych z określeniami podanymi w ofercie tj.:
- typ węgla: gazowo-płomienny, wyróżnik: typ 32.1, według PN-G-97002:2018-11,
- sortyment: M II według PN-G-97002:2018-11,
- zawartość części lotnych Vdaf: powyżej 28 % wg PN-G-04516:1998,
- zdolność spiekania RI: pomiędzy 5 a 20 wg PN-G-04518:1981,
- wartość opałowa w stanie roboczym Qri: w klasie wg wskaźnika wartości opałowej w stanie roboczym
……………… MJ/kg ,
- zawartość popiołu w stanie roboczym Ar: max. 16 %,
- zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Srt: max. 0,6 %,
- zawartość wilgoci całkowitej Wrt : max. 14 %,
- wymiar ziarna: 1 – 31,5 mm,
- zawartość podziarna ( < 1 mm ): max. 20 %,
- zawartość nadziarna: max. 5%,
- temperatura topnienia popiołu oznaczona w atmosferze redukującej: powyżej 1200°C,
- dostarczany węgiel nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych, w tym jakichkolwiek
substancji odpadowych.
Przez partię dostawy rozumie się realizację każdorazowego pisemnego zamówienia wystawionego przez ZUK
ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.
Do każdej partii dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający spełnienie przez
paliwo stałe wymagań jakościowych, zwany „świadectwem jakości” wg wzoru określonego Rozporządzeniem
Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1892).
Niezależnie od świadectwa jakości miału węglowego dla każdej partii dostawy Wykonawca musi dostarczyć także
raport z badań dostarczonego paliwa wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie
wszystkich parametrów jakościowych wymienionych w ust. 1.
Dokumenty wymienione w ust 3 i 4 muszą być załączone do faktury za dostarczoną partię i zostać doręczone
jednocześnie z fakturą.
W dniu realizacji partii dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty przewozowe
określające masę miału dla każdego środka transportu samochodowego przy pomocy którego wykonywany jest
transport .
Pojedyncza partia dostawy nie może zawierać węgli w różnych klasach jakościowych.
Realizacja każdej partii dostawy w ramach przedmiotu zamówienia będzie następować na podstawie zamówienia
wystawionego przez osoby reprezentujące Zamawiającego lub osoby przez nie upoważnione. Miesięczne wielkości

partii dostaw przedstawione są w szacunkowym harmonogramie dostaw, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczania partii dostaw każdorazowo w terminie .…….. dni
roboczych od daty otrzymania zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia objętego postępowaniem, jak również
udzielenia zamówień na dostawy dodatkowe W wypadku niezrealizowania całości zamówienia objętego
postępowaniem Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
11. Rozładunek dostaw będzie realizowany na placu węglowym Zamawiającego – kotłownia ZUK ENERGOKOM Sp. z
o.o. w Rakszawie nr 334, w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00.
12. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z wyłączeniem możliwości zastosowania kar
umownych.
§2
1. Wartość umowy brutto wynosi ….. (słownie: …………………….. zł ), w tym: podatek VAT 23%, …. kwota netto: …...
Należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą rozliczane według ceny jednostkowej netto powiększonej
o należny podatek VAT, określonej w ofercie przetargowej za 1 tonę miału węglowego, która wynosi: …………..PLN
netto (słownie: …………….. zł).
2. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko do momentu rozładowania na placu wskazanym przez
Zamawiającego i potwierdzenia odbioru w dokumentach WZ. Cena przedmiotu umowy obejmuje: miał węglowy,
transport, podatki, cła, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją dostawy. Zamawiający
dokonywać będzie w trakcie czynności odbiorczych ważenia dostarczanego miału.
3. Fakturowaniu przez Wykonawcę będzie podlegać rzeczywista ilość miału węglowego odebranego przez
Zamawiającego w każdej partii dostawy, potwierdzona dokumentami WZ.
4. Płatność będzie realizowana przelewem w złotych polskich na podstawie faktury VAT do której załączone zostaną
dokumenty wymienione w § 1 ust 3 , w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
wraz z załącznikami, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w jego ofercie stanowiącej załącznik nr 4
do niniejszej umowy zostaje ustalona na okres obowiązywania umowy.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę przed upływem terminu jej obowiązywania jeżeli:
1) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy;
2) majątek Wykonawcy zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym;
3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
4) Wykonawca nie realizuje swoich zobowiązań określonych w § 1 niniejszej umowy;
5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę w dwóch dowolnych partiach dostaw wymagań umownych,
skutkującego wystąpieniem najmniej jednego z trzech następujących parametrów : dostawy węgla innego typu
niż 32.1, zaniżenia wartości opałowej w stanie roboczym o 2 MJ/kg lub zawyżenia zawartości siarki całkowitej w
stanie roboczym o więcej niż 0,2%, potwierdzonych analizami wykonanymi przez akredytowane laboratorium
próbek pobranych w sposób określony w § 5 umowy. Fakt wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w § 6.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia wypowiedzenia w formie pisemnej z
podaniem uzasadnienia.
§4
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem: ……………….. r.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek do badań laboratoryjnych z udziałem upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy (za przedstawiciela Wykonawcy rozumie się w tym przypadku również kierowcę,
wskazanego z imienia i nazwiska w dokumencie przewozowym wystawionym przez Wykonawcę). Strony umowy

2.

3.

4.

5.

mogą ustalić pisemnie inny sposób reprezentacji Wykonawcy w tym zakresie.
Badaniu mogą być poddawane dowolnie wybrane przez Zamawiającego partie dostaw. W każdym badaniu zostaną
pobrane 3 próbki (1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy, 1 rozjemcza - przechowywana w siedzibie
Zamawiającego). Jeżeli strony nie ustalą inaczej, za czynności związane z wysłaniem próbek Zamawiającego i
rozjemczej do akredytowanego laboratorium odpowiada Zamawiający.
Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność
przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
Odmowa udziału w którejkolwiek czynności związanej z odpowiednim pobraniem oraz zabezpieczeniem próbek
przez przedstawiciela Wykonawcy lub odmowa podpisania przez niego protokołu zostanie odnotowana w protokole
i będzie rozumiana jako świadome i dobrowolne zrzeczenie się prawa do udziału Wykonawcy w procedurze badań
dostarczonego towaru.
W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę wyników analizy próbki wysłanej przez Zamawiającego, analizie
zostanie poddana próbka rozjemcza wysłana do laboratorium uzgodnionego przez strony umowy. Wyniki
orzeczenia laboratorium akredytowanego z badań próbki rozjemczej strony umowy będą traktować jako wiążące i
rozstrzygające wszelkie sprawy sporne dotyczące roszczeń którejkolwiek ze stron. O wyniku badań Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania parametrów o których mowa w § 1 ust. 1, w próbce wysłanej przez
Zamawiającego do analizy lub w próbce rozjemczej, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów
wykonanych analiz, w trybie potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację
przedmiotu umowy i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń wobec Zamawiającego.

§6
1. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów lub jakościowych parametrów dostaw
przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kar umownych z następujących
przyczyn i w następującej wysokości:
1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
opisanych w § 3 ust. 1 pkt 4) i 5) wysokość kary umownej wynosi 10% wartości umowy brutto;
2) za przerwanie dostaw, rozumiane jako opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii dostawy powyżej 14 dni
roboczych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wysokość kary umownej wynosi 10% wartości umowy
brutto;
3) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii dostawy miału węglowego, za każdy dzień opóźnienia,
wysokość kary umownej wynosi 0,2% wartości umowy brutto;
4) za dostawę zamówionej partii miału węglowego o niższej wartości opałowej niż określona w § 1 ust. 1, wysokość
kary umownej wynosi 30 zł brutto/Mg za 1 MJ/kg wartości opałowej, obniżonej w stosunku do wartości
wymaganej umową (potwierdzonej badaniem akredytowanego laboratorium);
5) za dostawę zamówionej partii miału węglowego o wyższej zawartości siarki całkowitej niż określona w § 1 ust. 1,
wysokość kary umownej wynosi 20 zł brutto/Mg, za 0,1 % zawyżenia zawartości siarki w stosunku do wartości
wymaganej umową (potwierdzone badaniem akredytowanego laboratorium);
6) za dostawę zamówionej partii miału węglowego o wyższej zawartości popiołu niż określona w § 1 ust. 1, kara
umowna wynosi 5 zł brutto/Mg za 1 % zawyżonej zawartości popiołu w stosunku do wartości wymaganej
umową (potwierdzonej badaniem akredytowanego laboratorium);
7) za dostawę zamówionej partii miału węglowego o wyższej zawartości podziarna (< 1 mm) niż deklarowana w
ofercie przez Wykonawcę i określona w § 1 ust. 1, wysokość kary umownej wynosi 1 zł brutto/Mg za 1 %
zawyżenia zawartości podziarna w stosunku do wartości wymaganej umową (potwierdzonej badaniem
akredytowanego laboratorium);
8) za dostawę zamówionej partii miału węglowego o wyższej zawartości wilgoci całkowitej niż określona w § 1 ust.
1, kara umowna wynosi 4 zł brutto/Mg za 1 % zawyżonej zawartości wilgoci w stosunku do wartości wymaganej
umową (potwierdzonej badaniem akredytowanego laboratorium);
9) za niedoręczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 w terminie określonym umową , wysokość kary
umownej wynosi 10% wartości dostawy brutto.
Wyszczególnione powyżej kary umowne będą podlegać sumowaniu i nie wykluczają się wzajemnie.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż określone w § 1 ust. 12 oraz § 3,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3. W każdym przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczeń w partii dostawy przedmiotu umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań miału węglowego oraz stałych
produktów spalania pod kątem ich składu chemicznego w celu potwierdzenia uznania dostawy za wadliwą i
zażądania od Wykonawcy wymiany dostarczanego przedmiotu umowy w trybie określonym w ust. 4 poniżej.
4. W przypadku dostarczenia partii dostawy miału węglowego niespełniającego wymagań jakościowych określonych w
§ 1 ust. 1, stwierdzonych zgodnie z procedurą określoną w §5, Wykonawca na wniosek Zamawiającego
zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostaw na wolną od wad tj. na zgodną z wymaganiami
określonymi w § 1 ust. 1. Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej dodatkowej opłaty, bezwarunkowo, w
terminie ………………. licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy za
wykonany przedmiot umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§7
W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie 7
dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
4) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca;
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

§8
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności wobec Zamawiającego z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców lub kooperantów Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Przy wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed datą
wystawienia faktury o której mowa w § 2 ust. 4 , oświadczenia podwykonawców o wzajemnych z nim rozliczeniach
z tytułu wykonania przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonując płatności na rzecz
podwykonawcy zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego informacji o dokonanej zapłacie wraz z
dowodem zapłaty kwoty należnej podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 3 lub istnienia na
dzień wymagalności płatności dla Wykonawcy, zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, Wykonawca
upoważnia niniejszym Zamawiającego do zapłaty należnej kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia
bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z fakturami obciążeniowymi wystawionymi przez
podwykonawców. Kwota zapłacona przez Zamawiającego podwykonawcy, zgodnie z dyspozycją Wykonawcy, o
której mowa powyżej, zaliczona zostanie przez Zamawiającego, jako rozliczenie faktury Wykonawcy wystawionej dla
Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony umowy zgodnie przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

3) innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące w zakresie dostaw i transportu węgla kamiennego.
2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Szacunkowy harmonogram dostaw.
2. Wzór protokołu pobrania próbek.
3. Oferta Wykonawcy.
4. SIWZ do postępowania ZPO.261.2.2020 na dostawę miału węglowego w ilości 3 800 ton dla ZUK ENERGOKOM Sp. z
o.o. w Rakszawie.

……………………….……………..

ZAMAWIAJĄCY:

…..…………………………………………

WYKONAWCA:

