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Załącznik nr 4 

    - Wzór umowy 

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 

 

 

UMOWA nr …………….. 

 

Zawarta dnia .................... w Młotecznie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 

14-500 Braniewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 582 154 95 05 zwaną dalej Zamawiającym, 

którą reprezentuje:  

Prezes Zarządu –  Robert Mirkowski  

a  

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

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

zwanym(ą) dalej Dostawcą, którego(ą) reprezentuje: 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: PERIG ZP.04.2022 została 

zawarta  umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni 

budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o., zlokalizowanych w miejscowościach 

Lipowina, Bemowizna, Młoteczno i Podleśne, w sezonie grzewczym 2022/2023 t.j.: 

1) dostawa węgla kamiennego sortymentu miał w ilości szacunkowej 550 ton o parametrach                  

w stanie roboczym: 

- wartość opałowa  min. 22 MJ/kg, 

- wymiar ziarna   1 ÷ 31,5 mm, 

- zawartość popiołu  do 10 %, 

- zawartość siarki S  do 0,5 %, 

- zawartość wilgoci całkowitej do 15%. 

Pozostałe parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1890) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - Tabela Nr 6. 

2) dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w ilości szacunkowej 300 ton o parametrach 

w stanie roboczym: 

- wartość opałowa  min. 24 MJ/kg, 

- wymiar ziarna   3 ÷ 31,5 mm, 

- zawartość popiołu  do 8 %, 

- zawartość siarki S  do 0,5 %, 

- zawartość wilgoci całkowitej do 15%. 

Pozostałe parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1890) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - Tabela Nr 5. 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, załadunek, ważenie, transport i rozładunek miału i 

ekomiału na placu magazynowym zlokalizowanym przy kotłowni w miejscowości Lipowina na 

koszt Dostawcy. 

3. Ilości węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał podane w ust. 1 pkt 1) i 2) zostały określone 

szacunkowo i w trakcie wykonywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Faktyczne zapotrzebowanie na miał i ekomiał uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego 

zapotrzebowania w sezonie grzewczym 2022/2023, z tym że niezależnie od dostarczonych ilości, 

Dostawca zobowiązany będzie w każdym przypadku stosować ceny jednostkowe miału                            

i ekomiału, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) SWZ do postępowania przetargowego PERIG ZP.04.2022, 
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2) Oferta Dostawcy wybranego przez Zamawiającego.  

 

§ 2. Warunki dostawy i odbioru 

1. Miejscem dostawy i odbioru będzie plac magazynowy zlokalizowany przy kotłowni 

zlokalizowanej w miejscowości Lipowina. 

2. Dostawca zobowiązany jest do: 

1) załadunku miału i ekomiału i ich ważenia; 

2) transportu oraz rozładunku miału i ekomiału w godzinach od 800 do 1500 od poniedziałku do 

piątku w dni robocze. 

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,                                             

z uwzględnieniem harmonogramu przedstawionego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej                        

(e-mail). Dostawy będą realizowane transportem samochodowym Dostawcy i na jego koszt                     

w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, w okresie bezdeszczowym. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację przedmiotu umowy. 

6. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej części dostawy, odbędzie się w dniu dostawy. Dostawca 

bezpośrednio przed rozładunkiem każdej dostawy samochodowej miału lub ekomiału przekaże 

Zamawiającemu dokument WZ wraz z dokumentem ważenia ( wydruk z wagi ). 

7. Nieprzedstawienie dokumentów ważenia miału lub ekomiału dostarczanego każdym samochodem 

przed rozładunkiem może spowodować odmowę odbioru dostawy. 

8. Dla każdej partii dostawy Dostawca przekaże Zamawiającemu wyniki analiz reprezentatywnych 

próbek miału i ekomiału, wykonanych przez laboratorium akredytowane, dotyczące co najmniej 

n/w parametrów: 

- wartość opałowa,               

- zawartość popiołu, 

- zawartość siarki,  

- granulacja ( uziarnienie ),                           

- zawartość wilgoci całkowitej. 

9. Dostarczane sortymenty węgla muszą być jednorodne tj. nie mogą być mieszaniną różnych typów  

i sortymentów węgli, wolne od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek 

metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył. Stwierdzenie takiego rodzaju 

zanieczyszczeń będzie uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów jakościowych 

dostawy i będzie podstawą do odmowy odbioru dostawy.  

10. Dostawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas dostawy z jego winy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości i ilości ( waga ) dostarczanego 

przedmiotu umowy. 

12. Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu kontrolnego ważenia ilości 

dostarczonego miału i ekomiału w celu sprawdzenia zgodności z dokumentami przewozowymi.              

W takim przypadku ze względu na dojazd do miejsca ważenia odległość transportowa może ulec 

wydłużeniu, natomiast cena jednostkowa za dostawę miału lub ekomiału pozostaje bez zmian. 

13. Parametry jakościowe dostarczonego miału lub ekomiału mogą być zbadane na zlecenie 

Zamawiającego przez wybrane przez niego laboratorium akredytowane. 

14. Do badań zostaną pobrane przez Zamawiającego uśrednione próbki miału lub ekomiału 

dostarczonego przez Dostawcę. 

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności w zakresie ilości lub wymogów 

jakościowych dostawy, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia zamówionej 

ilości dostawy lub wymiany przedmiotu dostawy na zgodny z wymogami z zastrzeżeniem zapisów 

zawartych w ust. 16 i 17. 

16. W przypadku dostawy miału lub ekomiału o parametrach niższych niż określone w § 1 ust. 1 pkt 1) 

i 2) niniejszej umowy, ale nie więcej niż o ponad 10 %, cena jednostkowa określona w § 4 ust. 1 

pkt 1) lub 2) niniejszej umowy zostanie obniżona o wartość proporcjonalną do zaniżenia danego 

parametru dostarczonego miału lub ekomiału w stosunku do deklarowanego w umowie. 

17. W przypadku zaniżenia kilku parametrów miału lub ekomiału, do wyliczenia obniżki ceny 

jednostkowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) lub 2) niniejszej umowy zastosuje się jeden 

parametr, ten dla którego obniżka ceny będzie najwyższa. 

18. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia koszty badań laboratoryjnych ponosi Dostawca. 

19. Do odbioru przedmiotu umowy upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez Zamawiającego. 
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§ 3. Termin realizacji umowy 

1. Dostawca zrealizuje przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy w terminie do             

31.01.2023 r. 

2. Dostawy przedmiotu umowy powinny być zrealizowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Nr partii dostawy Miał 

 [ tona ] 

Ekomiał 

[ tona ] 

Termin 

I 200 150 do 21.10.2022 r. 

II 200 150 do 21.11.2022 r. 

III 150 - do 31.01.2023 r. 

 

§ 4. Cena i warunki płatności 

1. Cena jednostkowa za dostawę węgla kamiennego sortymentu miał w ramach realizacji przedmiotu 

umowy  wynosi:  

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT): 

 

    ………………………………………………………………....………….… zł/tonę, 

b) w tym podatek VAT:  

 

    …………………………………………………………………….………… zł/tonę, 

c) cena netto w wysokości:  

 

    ……………………………………………………………………….……… zł/tonę. 

2. Cena jednostkowa za dostawę węgla kamiennego sortymentu ekomiał w ramach realizacji 

przedmiotu umowy  wynosi:  

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT): 

 

    ………………………………………………………………....………….… zł/tonę, 

b) w tym podatek VAT:  

 

    …………………………………………………………………….………… zł/tonę, 

c) cena netto w wysokości:  

 

    ……………………………………………………………………….……… zł/tonę. 

3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 i 2 zawierają wszystkie opłaty, cła i podatki wchodzące w jej 

skład (łącznie z akcyzą) oraz uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wszelkie 

koszty i inne należności niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać 

zamówienia, wykonanie m.in.: wszelkich prac z załadunkiem, ważeniem, transportem do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego i wyładunkiem dostarczonego miału i ekomiału. 

4. Koszty usunięcia wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem miału lub ekomiału ponosi 

Dostawca, a okres ich usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia zamówienia. 

5. Wydłużenie drogi dojazdu związane z wykonywaniem kontrolnego ważenia ilości dostarczanego 

miału lub ekomiału nie ma wpływu na cenę jednostkową określoną w ust.1. 

6. Szacunkowa wartość wynagrodzenia umownego Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 

wyraża się na kwotę: ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie: …………………………………………………………………………………... złotych, 

w tym należny podatek VAT w wysokości ……… %. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 6 jest wynagrodzeniem orientacyjnym. Może się ono zmienić    

w przypadku zmiany ilości zakupionego miału lub ekomiału w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

8. W przypadku, gdy ilość faktycznie dostarczonego miału lub ekomiału będzie odbiegała od ilości 

przedstawionej w §1 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy, wynagrodzenie określone w ust. 6 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 

przedstawionych w ust. 1 i 2. 

9. Strony ustalają, że rozliczenia za dostarczony miał i ekomiał odbywać się będą w okresach 

miesięcznych wg faktycznych ilości miału i ekomiału dostarczonych do miejsca wskazanego przez 
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Zamawiającego, w danym okresie przy zastosowaniu cen jednostkowych netto podanych w ust. 1                

i 2. 

10. Rozliczenia nastąpią w terminach: 

I termin: do 31.10.2022 r,  

II termin: do 30.11.2022 r, 

III termin: do 31.12.2022 r, 

IV termin: do 31.01.2023 r. ( rozliczenie końcowe ). 

11. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę, będą podpisane przez Zamawiającego: 

a) świadectwo jakości dostarczanego miału i ekomiału sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Energii poz. 1892 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości 

paliw stałych. 

a) kwit wagowy lub dokument WZ, 

12. W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust. 11 

Zamawiający zwróci fakturę bez jej księgowania i zapłaty. 

13. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, przelewem na wskazane na fakturze konto 

bankowe Dostawcy. 

14. Za datę zapłaty faktury uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. W przypadku opóźnienia z zapłatą przez Zamawiającego, Dostawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 

 

§ 5. 

Kary umowne 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,                   

w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 6 

niniejszej umowy. 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,50 % wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących 

po stronie Dostawcy – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, , o którym 

mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają iż mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z faktur należnych kar umownych                                    

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 6. 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), dalej „Kodeksu cywilnego”) Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Dostawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową i mimo uprzedniego pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z umową w terminie               

14 dni od dnia otrzymania wezwania nie zastosuje się do tego wezwania. 

3) zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy lub Dostawca przystąpił do swojej 

likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Dostawcy               

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie               

30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 
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2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia. 

3) Zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7. 

Reprezentacja stron 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego podczas wykonywania umowy jest: 

Kamil Żak:    tel. 55 243 28 55,    kom. 502 668 942, 

2. Osobą reprezentującą Dostawcę podczas wykonywania umowy jest: 

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

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy. 

3. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej                   

z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią. 

4. W przypadku, gdy w roli Dostawcy występuje konsorcjum lub spółka cywilna, wniosek o którym 

mowa w ust. 3 musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do pozyskania przez Dostawcę lub przekazania 

Dostawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

będzie ich administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” a Dostawca podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO. 

6. Dostawca zapewnia, że dysponuje i przez okres obowiązywania umowy będzie dysponował 

środkami technicznymi i organizacyjnymi o których mowa w art. 32 RODO, wystarczającymi do 

zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, 

odpowiadającego ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Dostawca 

zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać 

sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia 

danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych. 

7. W sprawach nie określonych postanowieniami umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Spory powstałe w wyniku wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

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

DOSTWACA                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


