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Znak sprawy: 1/TC/2022       Załącznik nr  4 do SWZ 

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR 

Zawarta w dniu ........................................ w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zarządem Miejskiej 
Energetyki Cieplnej spółka z o.o. mającej siedzibę w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91, siedzibą 
w Ostrowcu Św. ul. Sienkiewicza 91 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach w rejestrze pod 
pozycją KRS 0000010670 będącą podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 661-000-02-08, 
kapitał zakładowy 42 979 000,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:  

1. Dariusz Wojtas   -   Prezes Zarządu  

2. Renata Mikołajczak  -   Wiceprezes Zarządu  

a 

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

z siedzibą w ......................................................... zarejestrowaną w  Sądzie Rejonowym 
w .................................... w rejestrze pod pozycją ........................................... będącym podatnikiem 
VAT o numerze identyfikacyjnym ..........................................................., zwanym dalej zwanym dalej 
Dostawcą reprezentowanym przez :  

 

1 ............................................................................................ 

 

2 ............................................................................................ 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia miału węglowego o parametrach 
wskazanych w § 2 umowy (dalej: „miał węglowy”) do Ciepłowni Zamawiającego przy ulicy 
Samsonowicza Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na warunkach przewidzianych w niniejszej 
Umowie. 

2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Dostawcy z dnia ……………… 2022 roku, złożona 
w następstwie postępowania Nr 1/TC/2022, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy. 

3. Używane w umowie określenie Dostawca jest równoznaczne z użytym w przepisach o akcyzie 
pojęciem Pośredniczący podmiot węglowy. 

4. Dostawca oświadcza, że posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego i jest umieszczony 
na Liście pośredniczących podmiotów węglowych publikowanej na podstawie art. 16 ust. 3c 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2020 poz. 722). 

5. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez 
podmioty energochłonne na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.  

6. Zamawiający oświadcza, że instalacja spalania, na potrzeby której jest dostarczany miał węglowy 
ma nominalną moc cieplną większą niż 1 MW. 

7. W zakresie objętym dostawami węgla do Ciepłowni MEC Dostawca zobowiązuje się przestrzegać 
przepisów ustawy o podatku akcyzowym wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do 
celów zwolnionych z akcyzy. 
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9. Przyjmuje się zasadę, że dla rozliczeń ilości dostarczonego węgla przyjmuje się wskazania wagi 
Zamawiającego. Ewentualne różnice wagowe w porównaniu z dokumentem dostawy rozlicza 
Dostawca w ciężar swoich niedoborów lub nadwyżek. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia miału węglowego objętego niniejszą Umową 
z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia, Ofertą, obowiązującymi przepisami 
prawa oraz dodatkowymi warunkami uzgodnionymi z Zamawiającym w asortymentach i klasach 
jakościowych określonych wg poniższego zestawienia : 

 

 

2. Dostawca oświadcza, że zgadza się na warunki odbioru miału węglowego u Zamawiającego 
i przyjmuje do realizacji oraz akceptuje kryteria i sposób kontroli jakości miału węglowego i jego 
zgodności z Ofertą.  

3. Miał węglowy powinien spełniać następujące warunki: 

a) Sortyment     M II A (wg PN-68/G-97001) 
b) Typ      31,32 (wg PN-G-97002:2018-11) 
c) Wartość opałowa        …. GJ/Mg 
d) Popiół  w stanie roboczym     …. % 
e) Zawartość wilgoci w stanie roboczym   do 15%, 
f) Minimalna zawartość części lotnych w stanie roboczym 28%, 
g) Maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym  …..% 
h) Maksymalna zawartość podziarna (poniżej 2 mm)   30%, 
i) Maksymalna zawartość nadziarna (powyżej 31,5 mm) 5% 
j) liczba RI       5÷40 
k) Minimalna temperatura mięknięcia popiołu 1 200 0C /dla atmosfery utleniającej/ 
l) Wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali 

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia miału węglowego objętego niniejszą Umową 
własnym staraniem i na własny koszt.  

5. Dostawy powinny być realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 3 do 
Umowy bez konieczności wysyłania ze strony Zamawiającego odrębnych zamówień. Dostawy 
miału węglowego w danym miesiącu wymagają awizacji przez Dostawcę z co najmniej 
z 5 dniowym wyprzedzeniem  

6. Przedstawicielami Dostawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 
a. .................................................. 
b. .................................................. 

7. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Dostawcą są: 
a. .................................................. 
b. .................................................. 

8. Określa się następujące nr telefonów i faxu wykorzystywanych do kontaktów przy realizacji 
niniejszej Umowy: 
a. Dostawca: nr telefonu...................... nr faxu ................................. 

Klasa węgla Ilość ton Cena netto 
1 tony [zł/T] 

Cena z VAT 
1 tony [zł/T] 

Termin 
płatności [dni] 
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b. Zamawiający: nr telefonu...................... nr faxu ................................. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian 

w harmonogramie w trakcie realizacji dostaw. W przypadku wprowadzenia zmian do 
harmonogramu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. O ewentualnych  
zmianach w harmonogramie Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

10. Ceny miału węglowego są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.  
 

§ 3 
Obowiązki Stron 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

a) Przyjęcie na plac składowy miału węglowego dostarczonego zgodnie z Umową. 
b) Wskazanie miejsca rozładunku. 
c) Pobranie próbek węgla i wykonanie analiz chemicznych. 
d) Informowanie Dostawcy o wynikach badań laboratoryjnych dostarczonego miału węglowego 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków 
Dostawcy należy: 

a) Dostawa miału węglowego zgodnie z ofertą i ustalonym harmonogramem. 
Dostawa węgla do Zamawiającego następować będzie taborem samochodowym 
samowyładowczym tylko w dni robocze w godz. 6.30 – 13.30. loco plac węglowy Ciepłowni 
ul.Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

b) Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem 14 dni o wszelkich propozycjach w zakresie 
zmian w harmonogramie w zakresie terminu dostaw. 

c) Dostawy miału węglowego wymagają awizacji co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. 
d) Dziennie nie może być dostarczone na skład opału więcej niż 500 ton i nie mniej niż 150 ton. 

Dostawca zobowiązany jest poinformować o planowanej ilości samochodów dla kolejnej dostawy. 
e) Dostarczanie miału węglowego wraz z odpowiednią, wymaganą niniejszą umową 

dokumentacją. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie listu 
przewozowego. 

f) Dostarczony miał węglowy powinien być zaopatrzony w dokument dostawy zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentu 
dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 196 t.j.). 

g) Dokumenty przewozowe, o których mowa wyżej składają się z: 
1. dowodów wydania (WZ)/listu przewozowego zawierających datę nadania wysyłki, numery 

rej. pojazdów danej partii miału węglowego i wagę w rozbiciu na poszczególne pojazdy; 
2. certyfikat jakości miału węglowego; 
3. dokumenty dotyczące akcyzy na węgiel tj. dokument dostawy wyrobów węglowych. 

h) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty przewozowe do Zamawiającego 
najpóźniej w dniu dostawy węgla. 

§ 4 
Rozliczenia  

1. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenia za dostawę miału węglowego na warunkach niniejszej 
Umowy dokonywane będą zgodnie z cenami jednostkowymi wynikającymi z oferty Dostawcy tj: 
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2. Do ww. ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach. 
Określona w ust. 1 umowy cena dostawy nie zawiera podatku akcyzowego. Cena zawiera koszty 
transportu do Ciepłowni Zamawiającego.   

3. Ustala się zasadę, że dla rozliczeń ilości dostarczonego węgla przyjmuje się wskazania wagi 
Zamawiającego. Ewentualne różnice wagowe w porównaniu z dokumentem dostawy rozlicza 
Dostawca w ciężar swoich niedoborów lub nadwyżek. 

4. Wynagrodzenie Dostawcy może ulec zmianie w toku postępowania reklamacyjnego, 
w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych lub ilościowych miału węglowego. 
Zasady postępowania reklamacyjnego oraz tryb udzielania upustów cenowych zawiera 
Procedura określająca postępowanie przy reklamacjach związanych z zakupem węgla 
stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Podstawą dokonania zapłaty za miał węglowy dostarczony Zamawiającemu jest prawidłowo 
wystawiona przez Dostawcę i doręczona Zamawiającemu faktura VAT oddzielnie dla każdej 
dostawy węgla wynoszącej co najmniej 500 ton. Jeżeli Dostawca dostarczał będzie mniejsze 
ilości zobowiązany będzie do wystawienia faktury zbiorczej na dostawy obejmujące co najmniej 
500 ton. Fakturowanie mniejszej ilości wymaga odrębnej zgody Zamawiającego. 

6. Warunkiem wystawienia faktury przez Dostawcę jest wykonanie badań jakości dostarczonego miału 
dokonane przez Laboratorium Zamawiającego , potwierdzające spełnienie wymagań, określonych w § 2 
pkt 3. 

7. Faktura VAT określa m.in. klasę kontraktową węgla, cenę węgla i wartość dostawy, numer 
dokumentu przewozowego danej partii węgla. Przy odbiorach samochodowych należy załączyć 
dokumenty WZ zawierające nazwisko i imię, nr rejestracji samochodu, wynik z ważenia na wadze 
MEC oraz potwierdzenie odbioru przez upoważnionego pracownika Ciepłowni.  

8. Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie 
przelewu bankowego na konto bankowe umieszczone na fakturach lub konta wskazane przez 
Dostawcę w terminie 30 dni od daty  wystawienia. 

9. Za opóźnienie w zapłacie faktur Dostawca będzie miał prawo do naliczania odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.0 

§ 5 

Zasady i tryb rozliczeń jakościowych dostaw węgla 

1. Z każdej dostawy w danym dniu, pobiera się zgodnie z PN-G-04502:2014-11 próbki w obecności 
Dostawcy, (dla MEC, dla Dostawcy i próbka rozjemcza) w celu zbadania zgodności parametrów 
dostarczonego węgla z parametrami zapisanymi w umowie. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela Dostawcy, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego pobrania próbek.  

2. Podstawą do określenia rzeczywistych, chemicznych parametrów jakościowych miału 
węglowego są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC. Zamawiający ma 
obowiązek zbadania jakości miału nie później niż w terminie 30 dni od daty dostawy miału. 

Klasa węgla Cena netto 1 tony [zł/T] 
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania przez Dostawcę określonych 
w umowie parametrów jakościowych lub ilościowych w otrzymanej partii węgla, Zamawiający 
ma prawo skierować do Dostawcy reklamację zgodnie z procedurą postępowania 
reklamacyjnego będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

4. Przyjmuje się zasadę, że rozliczenia parametrów dostaw będą dokonywane i uśredniane w skali 
jednego tygodnia kalendarzowego. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone 
mniej niż 1000 Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej 
kolejnych tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej 
umowy (węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą 
Dostawę. 

5. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby reklamacji partii dostaw: 

a) upusty cenowe  
b) dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów 
c) wymiana partii reklamowanego towaru 

6. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco : 

a) W przypadku zaniżenia deklarowanej kaloryczności, Dostawca za każdy niedotrzymany 0,1 GJ 
w tonie obniży cenę dostarczonego węgla o stawki zapisane w tabeli w punkcie 6 lub dostarczy 
węgiel o wyższej kaloryczności dla wyrównania niedoboru kaloryczności lub dokona wymiany 
partii reklamowanego towaru, w zależności od wyboru Zamawiającego. Dla zaniżenia wartości 
opałowej do 0,3 GJ nie stosuje się obniżki cen węgla, natomiast przy przekroczeniu ponad 0,3 GJ 
całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. 
Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,1GJ. 

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o wyższej kaloryczności  niż zapisana 
w umowie. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

b) W przypadku zawyżenia zawartości siarki w dostarczonym węglu, za każdy 0,01% ponad 
deklarowaną zawartość, Dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za każdą tonę z danej partii 
dostawy o stawki określone w tabeli w punkcie 6 lub dostarczy węgiel o niższej zawartości siarki 
dla wyrównania przekroczenia zawartości siarki lub dokona wymiany partii reklamowanego 
towaru. Ustala się, że przekroczenie zawartości siarki do 0,03% w stosunku do wielkości 
zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu 
ponad 0,03% całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie 
obowiązkowym upustem. Rozliczenie następuje z dokładnością do 0,01%. 

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości siarki niż 
zapisana w umowie. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

c) W przypadku zawyżenia zawartości popiołu w dostarczonym węglu, za każdy 1% w tonie ponad 
określony w umowie, Dostawca obniży cenę dostarczonego węgla za każdą tonę z danej partii 
dostawy o stawki określone w tabeli w punkcie 6 lub dostarczy węgiel o niższej zawartości 
popiołu dla wyrównania przekroczenia zawartości popiołu lub dokona wymiany partii 
reklamowanego towaru. Rozliczenie następuje z dokładnością do 1%. Ustala się, że 
przekroczenie zawartości popiołu do 2% w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie 
objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 2% całe przekroczenie 
ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. 

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości popiołu niż 
zapisana w umowie. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 
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d) W przypadku zawyżenia dopuszczalnej normy podziarna i nadziarna w dostarczonym węglu, za 
każdy 1% ponad deklarowaną zawartość, Dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za każdą 
tonę z danej partii dostawy o stawki określone w tabeli w punkcie 6 lub dostarczy węgiel o 
niższej zawartości podziarna dla wyrównania przekroczenia lub dokona wymiany partii 
reklamowanego towaru Ustala się, że przekroczenie zawartości podziarna do 3% w stosunku do 
wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy 
przekroczeniu ponad 3% całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie 
obowiązkowym upustem. Upust będzie rozliczany w sposób składany, wg narastających stawek 
w zależności od stopnia przekroczenia normy. Rozliczenie następuje z dokładnością do 1%. 

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości podziarna niż 
30 %. W takiej sytuacji Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

7. Zestawienie wskaźników do ustalenia upustu cenowego netto w [ zł. / tonę ] : 

 

8.  Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta 
przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji 
Zamawiającego. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez 
Dostawcę. Po upływie powyższego terminu Dostawca będzie związany oświadczeniem 
Zamawiającego w powyższym zakresie. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wielkość upustu 

cenowego  
[zł/Mg] 

1 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 1,0 GJ Cena 1 Mg x 1,05 
kaloryczność      

2 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do 2,0 GJ Cena 1 Mg x 1,20 
kaloryczność      

3 niedobór kaloryczności od 0,1 GJ do ponad 2,0 GJ Cena 1 Mg x 1,50 
kaloryczność      

5 zawyżenie zawartości siarki od 0,01% do 0,10% 1,50 

6 zawyżenie zawartości siarki od 0,10% do 0,20% 3,00 

7 zawyżenie zawartości siarki ponad 0,20% 5,00 

8 przekroczenie zawartości popiołu od 1% do 3,0% 1,00  

9 przekroczenie zawartości popiołu od 3,1 % do 5,0% 2,00  

10 przekroczenie zawartości popiołu od 5,1% do 8 % 3,00  

11 Niższa zawartość części lotnych za każdy 1% poniżej 26 10,00 

12 Przekroczenie zawartości podziarna i nadziarna do 5 %, za 
każdy 1 % 

1,00  

13 Przekroczenie zawartości podziarna i nadziarna od 5,1 %, za 
każdy 1 % 

2,00  

14 Przekroczenie zawartości podziarna od 10,1 %, za każdy 1 % 3,00  
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9.  Na upusty cenowe, o jakich mowa w niniejszym paragrafie Dostawca jest zobowiązany 
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji wystawić odpowiednią fakturę korygującą.  

10. Należności z tytułu upustu cenowego Zamawiający będzie potrącał z należności Dostawcy 
z tytułu następnych dostaw, a jeżeli nie będzie to możliwe Dostawca zwróci je w ciągu 3 dni na 
wezwanie Zamawiającego. 

11. Dostawca ma obowiązek wymiany poszczególnych partii dostarczonego miału węglowego 
w sytuacji gdy wystąpią przekroczenia przynajmniej jednego z poniższych parametrów podlega 
zwrotowi bez możliwości uśrednienia : 

a) kaloryczność   poniżej 19 GJ, 
b) zawartość siarki   powyżej 1%, 
c) popiół     powyżej 20 %  
c) zawartość części lotnych   poniżej 24% 
d) ziarnistość   powyżej 45 % frakcji 2 mm 
     powyżej 10 % frakcji 31,5 mm 

12. W przypadku gdy dana dostawa nie spełnia warunku określonego dla typu węgla – węgiel 
energetyczny typ 31, 32 (§ 2 punkt3 ppkt a umowy) Dostawca ma bezwzględny obowiązek 
wymiany towaru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji 

§ 6 

Zasady rozliczeń ilościowych 

Rozliczenie ilościowe dokonywane będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych 
pojazdów przeprowadzanych na wadze samochodowej znajdującej się na terenie składu opału 
Ciepłowni MEC. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu 
powyżej 10 %, bez uzgodnienia z Zamawiającym, będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla 
w następnych miesiącach, a niedobory potraktowane jak ilość niedostarczona ze skutkami z tego 
wynikającymi. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Dostawcy przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 10 złoty za każdą tonę 
niezrealizowanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego. Kara taka nie przysługuje przy odstąpieniu od umowy z przyczyn dotyczących 
Dostawcy, w szczególności niedotrzymania parametrów węgla, uchylania się przez Dostawcę od 
rozliczania reklamacji, opóźnienia w dostawie bądź niestosowania się przez Dostawcę do 
zapisów umowy. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do 
zapłaty. 

2. Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 10% ceny umownej netto 
określonej z § 2 ust.1 umowy, za każdą nie dostarczoną tonę w terminie określonym w umowie, 
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jeżeli brak dostawy trwa dłużej niż 30 dni. Kara 
należna jest za każdy dzień niezrealizowanej dostawy liczony od 31 dnia po upływie terminu 
dostawy wskazanego w harmonogramie. Za przyczyny leżące po stronie Dostawcy przyjmuje się 
w szczególności mniejszą ilość dostaw niż wynika to z harmonogramu, zwrot reklamowanej 
partii węgla i niedostarczenie w terminie węgla o właściwych parametrach, opóźnienie w 
dostawie. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zapłaty. 
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3. Jeżeli w przypadku opóźnienia dostawy ponad termin określony w harmonogramie dostaw 
dojdzie do sytuacji niedotrzymania zapasów normatywnych miału węglowego – który 
Zamawiający zobligowany jest utrzymywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.02.2003 r. w sprawie zapasów paliw 
w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 39,poz. 338 z późn. zm.) -zostaną nałożone 
kary przez Urząd Regulacji Energetyki - Dostawca pokryje koszty kar jakie mogą być nałożone na 
Zamawiającego z tego tytułu. W tym celu Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową na 
kwotę odpowiadającą wysokości nałożonej kary.  

4. Jeżeli poniesiona szkoda z tytułu niedostarczenia węgla przez Dostawcę, dostarczenia węgla 
o niewłaściwych parametrach, zwrotu reklamowej partii węgla lub opóźnienia w dostawie 
węgla przekracza wartość kary umownej, to Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie 
uzupełniające do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

Zabezpieczenie 

1. Dostawca ustanowi zabezpieczenie wykonania umowy w kwocie...................zł. w formie i na 
warunkach................................... Dopuszcza się także ustanowienie zabezpieczenia poprzez 
przeniesienie na własność Zamawiającego równowartości kwoty 100.000 zł (kaucja 
gwarancyjna). W tym celu Zamawiający ma prawo potrącić równowartość kaucji z należności 
przysługujących Dostawcy z tytułu realizacji pierwszych dostaw.  

2. Zamawiający dokona  zwrotu zabezpieczenia po zrealizowaniu i rozliczeniu wszystkich 
przewidzianych umową dostaw. 

3. Zamawiający będzie dokonywał częściowego zwrotu zabezpieczenia proporcjonalnie do 
zrealizowanych i rozliczonych dostaw, z tym że kwota w wysokości minimum 50.000 zł 
pozostaje do rozliczenia ostatniej partii dostaw. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

Po trzykrotnym niedotrzymaniu przez Dostawcę terminów dostaw i/albo parametrów 
jakościowych lub ilościowych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez 
wyznaczania terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie 
pisemnej i będzie skuteczne w momencie otrzymania przez Dostawce stosownego oświadczenia 
woli. Odstąpienie od umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do ubiegania się o karę 
umowną od Dostawcy. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
w terminie 60 dni od wystąpienia którejkolwiek z wyżej wskazanych podstaw do odstąpienia od 
umowy.  

§ 10 

 Zmiany umowy 

Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
w formie aneksu do Umowy za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych w Umowie, dla 
których ustalono, że nie wymagają formy aneksu. W szczególności aneksu do Umowy nie 
sporządza się w przypadku: 

a. dokonanych w formie pisemnego powiadomienia zmian: nazwy firmy i siedziby Stron, 
b. numeru NIP, przedstawicieli Stron, 
c. ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
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Załącznik Nr 3 do umowy kupna-sprzedaży nr .... 

HARMONOGRAM DOSTAW 

 

Miesiąc Ilość  Uwagi 
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