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Wariant I 

UMOWA nr DL/ …./2022 

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu …………. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (21-500) Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086154, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 14 

217 500,00 zł., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sebastiana Paszkowskiego, zwaną w dalszej części 

umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa z rozładunkiem miału węglowego w ilości: 5 000 Mg, franco pod 

adres 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102G. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do 20.12.2022 r. 

3. Dostawy opału odbywać się będą transportem samochodowym od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 07:00 – 14:30, w ilości max. 500 Mg dziennie. 

4. Wymagany sortyment miału węglowego o parametrach:  

 

Typ węgla: 

(wg PN-G-97002:2018-11) 
31.2 lub 32.1 

Sortyment: 

(wg PN-82/G-97001) 
miał M II A 

Klasa: 

(wg PN-82/G-97003) 
22-15-06 

Minimalna wartość opałową 

w stanie roboczym: 
22 MJ/kg 

Maksymalna zawartość 

popiołu w stanie roboczym: 
18% 

Maksymalna zawartość siarki 

całkowitej w stanie roboczym: 
0,6% 
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Maksymalna zawartość 

wilgoci całkowitej: 
15% 

Minimalna zawartość części 

lotnych: 
powyżej 30 % 

Granulacja: 

 → ziarno 0 - 20mm w tym: 

 - frakcja 0 - 3mm max. 20% 

- frakcja 3 - 20mm min. 75% 

→ nadziarno 20 - 31,5mm max. 5% 

 

Miał węglowy powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów, 

łupek i nadziarna. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przy każdorazowej dostawie miału 

węglowego, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (świadectwo jakości, certyfikat lub 

wyniki badania próbek miału) stwierdzającego, że dostarczony miał węglowy odpowiada określonym 

powyżej parametrom. Oferty muszą być zgodne z art. 13 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznego 

przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej.  

5. Każdorazowo koszty transportu i rozładunku miału węglowego obciążają Wykonawcę. 

6. Ważenie każdej dostawy miału węglowego odbywać się będzie na sprawnej i zalegalizowanej wadze 

będącej własnością Zamawiającego w miejscu odbioru miału. 

§ 2 

CENA UMOWY 

1. Cena brutto umowy wynosi …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………….. złotych 

00/100),cenę powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr………….. 

do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty niezbędne do realizacji umowy, w tym m. in. 

wartość towaru i obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem 

miału węglowego.  

3. Ceny jednostkowe netto/brutto, określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym są cenami 

ryczałtowymi i nie wzrosną przez cały okres trwania umowy. 

4. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer konta bankowego wskazanego na fakturze. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do określenia na fakturze VAT, numerów dokumentów dostaw (WZ) na 

podstawie których została wystawiona. 

3. Dopuszcza się, za zgodą obu stron, wydłużenie terminu zapłaty do 60 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania faktur częściowych za prawidłowo zrealizowane 

dostawy partii miału węglowego. Podstawą wystawienia faktury częściowej może być 

udokumentowana dostawa miału węglowego w ilości nie mniejszej niż 500 Mg. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

§ 4 

DOSTAWA 

1. Wykonawca zobowiązany zostaje do wykonania dostawy całego przedmiotu umowy w okresie 7dni od 

daty podpisania umowy  do dnia 20.12.2022 r. 

2. Dostawa miału węglowego winna odbyć w miesiącach październik, listopad i grudzień franco pod adres 

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102G. Dostawy odbywać się będą transportem samochodowym od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 14:30 w ilości max. 500 Mg (≈ 20 aut) dziennie. 

3. Ważenie każdego transportu miału węglowego odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy, na sprawnej i zalegalizowanej wadze będącej własnością Zamawiającego w miejscu 

odbioru miału. 

4. W przypadku dostarczenia miału węglowego, w którym chociaż jeden parametr określony w § 1 ust. 4 

umowy nie spełnia określonych wymogów, Zamawiający po uprzednim przeprowadzeniu postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 5 - 8 umowy,  zobowiąże Wykonawcę do usunięcia  na 

własny koszt zareklamowanego towaru ze składowiska Zamawiającego w terminie 7 dni. Po upływie 7 

dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia opłaty za każdy dzień magazynowania 

zareklamowanego towaru na składowisku w wysokości 1% ceny netto Mg miału węglowego określonej 

w Formularzu asortymentowo – cenowym, za  1Mg magazynowanego paliwa.    

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczonego miału węglowego pod względem 

jego zgodności z certyfikatem i wymaganiami Zamawiającego, poprzez oddanie go do analizy 

laboratoryjnej w laboratorium Zamawiającego.  

6. Z dostawy reklamowanego miału węglowego zostanie pobrana jedna ujednolicona próba a z niej 

przygotowane trzy próbki, zaplombowane i podpisane przez osobę upoważniona do odbioru dostaw 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Jedną próbę otrzyma Wykonawca, drugą próbę otrzyma 

Zamawiający, trzecia próba pozostanie w miejscu dostawy. W przypadku niestawienia się lub 

nieuzasadnionej odmowy dotyczącej podpisania protokołu z poboru próbek przez przedstawiciela 

Wykonawcy – próbka miału jako rozjemcza zostanie przekazana do badania laboratoryjnego. Wyniki 

badania rozjemczego określa się jako ostateczne i wiążące obie strony umowy. 

7. Dostarczony miał węglowy, będzie składowany oddzielnie do czasu zakończenia postępowania 
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reklamacyjnego. 

8. W przypadku nie uznania przez Wykonawcę, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy  o  wynikach kontroli jakości uzyskanych w laboratorium Zamawiającego, strony umowy, 

zaplombowaną próbkę rozjemczą przekazują do wspólnie ustalonego, niezależnego, akredytowanego 

laboratorium celem dokonania badań kontrolnych i rozjemczych, których wynik jest ostateczny. 

Kosztami badań obciąży się odpowiednio:  

- Wykonawcę – w przypadku wyników analiz potwierdzających niezgodność jakości dostarczonego 

miału z wymaganiami Zamawiającego; 

- Zamawiającego – w przypadku wyników analiz potwierdzających zgodność jakości  dostarczonego 

miału z wymaganiami Zamawiającego. 

9. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość miału węglowego, określoną przez strony umowy w 

dokumentach dostawy (WZ) po weryfikacji masy dostawy na wadze Zamawiającego, z zastrzeżeniem że 

ilość ta nie przekroczy ilości wynikającej z sumy wszystkich dostaw, określonych w § 1 umowy. 

Dopuszczalne przekroczenie nie może przekroczyć wielkości ładunku pojazdu transportu. 

10. Zamawiający ma prawo zakupu dostarczonego miału węglowego nie spełniającego warunków umowy, 

w niższej, uzgodnionej między stronami cenie, z zachowaniem terminów płatności stosowanych w 

niniejszej umowie. 

11. Osobami upoważnionymi do kontaktu i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy są: 

a) Po stronie Zamawiającego:  

 Robert Bielecki tel: 575 - 120 - 645 e-mail: r.bielecki@pecbp.pl 

 Przemysław Weremczuk tel: 505 - 028 - 241 e-mail: p.weremczuk@pecbp.pl 

 

b) Po stronie Wykonawcy: 

                    

                    

 

§ 5 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% ceny umowy brutto, o której 

mowa w § 2 ust 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminów dostaw, określonych w załączniku 

nr 1 do umowy. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 

umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 
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4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy. 

5. W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Kary 

umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia jej doręczenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie 

natychmiastowym i pisemnego zawiadomienia drugiej strony w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień umowy, w szczególności dotyczących niewywiązywania się z terminów dostaw i 

dotrzymywania parametrów zamawianego miału węglowego.  

§ 6 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27    kwietnia 2016r. 

(RODO) Strony ustalają, iż Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią  jest 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej, z 

siedzibą przy ul. Pokoju 26,  w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

iod@pecbp.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej  umowy, a podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz czas do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją.  

3. Wskazane w ust. 1 dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, 

firmom doradczym, projektowym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje 

Administrator. 

4. Strony umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach 

prawem przewidzianych. Stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (RODO).  

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, w zakresie jakim odnosi się do 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

mailto:iod@pecbp.pl
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formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

Wykonawca:       Zamawiający:   


