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UMOWA  nr ……………………… 

[„Umowa”] 

 

zawarta w dniu  ………………….  w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: 

 

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (53-661), pl. Solidarności 

1/3/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-

Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000163825, o numerze NIP 

6151814382, REGON 230928729, o kapitale zakładowym 13 550 000,00 zł w pełni opłacony, 

 

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, którego reprezentują:          

 

1. …………………………………………..  ……………………..……………… 

 

2. ………………………………………….  …………………………………….. 

 

 

a 

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

zwanym  w dalszej części Umowy „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………..  ……………………..……………… 

 

2. ………………………………………….  …………………………………….. 

 

zwani w dalszej części umowy „Stronami” lub osobno „Stroną” 

 

 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowa niniejsza (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w PGNiG 

TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.”, Oferty Dostawcy z dnia ………………..r.  

 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy  jest „Zakup i dostawa węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie”, w szacowanej 

ilości 2339 Mg  zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI  
1. Realizacja przedmiotu Umowy, tj. sukcesywnych zakupów paliwa węglowego zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

miesiąc ilość 

kwiecień 2019 r. 
451Mg  

(jedna dostawa) 

maj 2019 r. 476Mg 

czerwiec 2019 r. 310 Mg 

lipiec 2019 r. 338 Mg 

sierpień 2019 r. 298 Mg 

wrzesień 2019 r. 466 Mg 

łącznie 2339 Mg 

 

2.  Szczegółowy harmonogram dostaw będzie każdorazowo ustalony między Stronami. 

 

§ 4 

WARUNKI  REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie.  

2. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko własne transportem 

samochodowym na plac Centralnej Ciepłowni w Dęblinie, przy ulicy Składowej 53 (08-530 Dęblin) 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) każdy samochód będzie ważony przed i po rozładunku; 

b) rozładunek odbywać się będzie kosztem, ryzykiem i staraniem Wykonawcy; 

c) dostawy będą realizowane w dni robocze. 

3. Zamawiający dopuszcza tolerancję dostaw w wysokości ±10% ilości podstawowej określonej na 

dany miesiąc. 

4. Koszty transportu, załadunek paliwa oraz wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Dostawcy. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy tj. sukcesywny odbiór towaru przez Zamawiającego odbywać się 

będzie w oparciu o Zamówienie zawierające wszelkie szczegółowe dane m.in. zamawianą ilość, cenę 

oraz termin dostawy. 

6. Przedmiot zamówienia będzie wolny od wszelkich wad fizycznych, wad prawnych oraz praw 

majątkowych osób trzecich. 

7. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem wyrobami 

węglowymi wynikających z Ustawy i  przepisów wykonawczych. 

8. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w celu należytego wykonywania Umowy. 

9. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron lub wierzytelności,  

na osobę trzecią, wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

10. Dostawca oświadcza, że: 

a) posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w ……  

o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 

zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą”. 

b) posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od Naczelnika Urzędu Celnego w 

………… zgodnie z Ustawą, 
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c) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia 

działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych 

zawartych w ww. pisemnym potwierdzeniu. 

11. Zamawiający oświadcza, że: 

a) jest podmiotem zużywającym wyroby węglowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 22), ppkt. a) 

Ustawy,  

b) posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku 

akcyzowego (AKC-PR) uzyskane od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego i dostarczył 

kopię stosownego dokumentu, 

c) zużyje w ramach niniejszej umowy materiał na cele opałowe jako zakład energochłonny, 

korzystający ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust.  

1 pkt. 8) Ustawy, 

d) niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o utracie prawa do prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów węglowych zwolnionych  

z podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz o zmianie danych zawartych ww. 

pisemnym potwierdzeniu. 

 

 

§ 5 

  PRZEDSTAWICIELE  STRON 

1.  Przedstawicielem ze Strony Zamawiającego będzie: 

a) w zakresie nadzoru nad Umową: …………………….., tel. …………………….. ,  

e-mail: ……………………………………………, 

b) w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: ………………………………., tel. ……………………….,  

e-mail: ……………………………………………, 

 lub w razie nieobecności osoba/y wyznaczona/e. 

2. Przedstawicielem ze Strony Dostawcy w zakresie realizacji postanowień Umowy będzie:  

…………………………………………………………..………. tel. ……………………………..…………………………. 

lub w razie nieobecności osoba/y wyznaczona/e.  

3. Obowiązki Dostawcy wynikające z realizacji dostawy w ramach danego zamówienia uważa się za 

wykonane w momencie podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela 

Dostawcy dokumentu potwierdzającego odbiór partii towaru objętej danym zamówieniem.  

 

 

 § 6 

OBOWIĄZKI STRON, WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI 

1. Dostawca zobowiązuje się do:  

a) sprzedaży węgla o parametrach i w ilościach, o których mowa w § 2 Umowy, 

b) przeniesienia na Zamawiającego własności towaru wolnego od obciążeń lub praw osób 

trzecich, 

c) dostawy towaru jednorodnego i pozbawionego zanieczyszczeń, 

d) zapewnienia Zamawiającemu certyfikatu jakości węgla, 

e) dostarczenia Zamawiającemu do odbieranej w danym dniu partii towaru objętego 

zamówieniem, certyfikatu jakości materiału potwierdzającego spełnienie wymagań określonych 

w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) odbioru towaru w uzgodnionych ilościach oraz terminach, 

mailto:jerzy.kucinski@termika.pgnig.pl
mailto:krzysztof.wroblewski@termika.pgnig.pl
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b) terminowej zapłaty za zrealizowane dostawy,  

c) przekazania Dostawcy wszelkich informacji niezbędnych do wystawienia wymaganych 

dokumentów, 

d) niezwłocznego informowania Dostawcy o wystąpieniu zdarzeń, które mogą spowodować nie 

wywiązanie się Zamawiającego z istotnych zobowiązań wynikających z Umowy 

3. Dostawca zobowiązuje się do usuwania wad w przedmiocie Umowy i usterek powstałych z tytułu 

nieprawidłowej realizacji przedmiotu Umowy na własny koszt. 

4. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na oferowany przedmiot Umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Od wyłącznej decyzji 

Zamawiającego zależy, z którego uprawnienia skorzysta. 

6. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówień na dostawy towaru, 

jeżeli Zamawiający nie zamieścił w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych lub wypełnił je w 

sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania odbiorów, bez obowiązku odszkodowawczego, w 

przypadku nie stosowania się Dostawcy do zapisów zawartych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, z 

obowiązkiem powiadomienia go o tym fakcie. 

8. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, Zamawiający złoży u Dostawcy pisemną reklamację. 

Dostawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych reklamację rozpatrzyć  i udzielić 

Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje. 

9. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od daty uznania 

reklamacji, towar wolny od wad na własny koszt. 

10. Strony ustalają, iż z wyłączeniem informacji jawnych, publicznie dostępnych oraz legalnie 

upublicznionych wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego w związku                                 

z prowadzonymi negocjacjami /zawarciem/ wykonaniem Umowy  stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

11. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących  prowadzonych  negocjacji, wykonania 

przedmiotu Umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony Umowy oraz jej działalności, 

w  których posiadanie wszedł w  związku z  prowadzonymi negocjacjami, zawarciem, wykonaniem 

Umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w Umowie na 

potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot 

dominujący wobec Zamawiającego, w związku z notowaniem papierów wartościowych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

  § 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Łączna maksymalna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania określona zostaje na kwotę 

brutto: ………… PLN (słownie ………………… złotych) składającą się z kwoty netto ……………….. PLN 

(słownie: …………………. złotych) i podatku VAT w kwocie …………………. PLN (słownie: ……………. 

złotych) 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie za realizację poszczególnych zamówień                        w 

oparciu o cenę jednostkową dostarczanego materiału w wysokości ………………………….. zł netto za 1 

tonę węgla (słownie:  ……………………..). 

3. Wartość poszczególnych zamówień ustalona zostanie w oparciu o podane ilości objęte danym 

zamówieniem oraz cenę jednostkową wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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4. Do ceny węgla Dostawca doliczy podatek VAT w wysokości określonej  

w obowiązujących przepisach. 

5. Z tytułu niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1 w okresie realizacji Umowy, Dostawcy nie 

przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest dokument odbioru, w którym przedstawiciel Zamawiającego 

potwierdzi odbiór towaru, objętych danym zamówieniem bez zastrzeżeń. 

7. Regulowanie należności nastąpi przelewem na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT 

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 

8. W okresie trwania realizacji Umowy, jej wartość nie będzie indeksowana. 

9. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zamawiającego. 

10. Należności wynikające z Umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11. Niedopuszczalne jest zbywanie wierzytelności głównej oraz pobocznych na rzecz osób trzecich.     

12. Na fakturze umieszczony zostanie numer niniejszej Umowy oraz poszczególnych zamówień.    

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości danego zamówienia, o którym mowa w § 

4 pkt. 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu.  

2. Z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z powodów leżących 

tylko po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% 

wartości Umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy przez Dostawcę z powodów leżących tylko po 

stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

Umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z powodów leżących 

tylko po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości Umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

5. Z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy przez Dostawcę z powodów leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

Umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od zamówienia kary umowne liczone będą analogicznie jak w punktach 

2-5 w wysokości 10% wartości danego zamówienia od którego odstąpiono. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności z tytułu kar umownych  wymienionych  

w § 8 ust.1-6 z bieżących płatności.  

8. Dostawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego wykonania dostawy. 

9. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają rzeczywistej szkody.  

 

 

§ 9 

K L A U Z U L A  S I Ł Y  W Y Ż S Z E J  

Od obowiązków wynikających z  Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia tzw. „siły 

wyższej”, za którą uważa się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po 

zawarciu  Umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy dołożeniu należytej staranności, 

udaremniając częściowe lub całkowite wypełnienie zobowiązań umownych, takie jak: pożary, powodzie, 
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trzęsienia ziemi, strajki, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub 

zarządzenia władz. Nie uznaje się za „siłę wyższą” brak siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że 

jest to spowodowane wystąpieniem „siły wyższej”. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą”, 

Strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić. 

 

 

§ 10 
WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez obowiązku zapłacenia kary umownej,  

w przypadku, gdy Dostawca nie przystąpił do wykonania Umowy, albo mimo uwag, wykonuje 

Umowę wadliwie lub bez przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, wówczas zastosowanie ma 

zapis § 8 ust. 4 Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

 

 

§ 11 

W A R U N K I  D O K O N Y W A N I A  Z M I A N  W  U M O W I E  

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie – pod rygorem nieważności - w formie 

aneksów do Umowy. 

2.  Dopuszcza się zmianę Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, 

wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 

powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

2) wystąpienia innych okoliczności o charakterze technicznym, niezawinionych przez Dostawcę, 

powodujących brak możliwości terminowej, prawidłowej lub pełnej realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) przedłużenie terminu wykonania Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego: 

4) wstrzymanie, zawieszenie odbiorów przez Zamawiającego.  

3. W przypadkach określonych wyżej, Strony uzgodnią nowy termin (jeżeli  

będzie taka konieczność) w formie pisemnego aneksu, przy czym przesunięcie terminu może nastąpić 

wyłącznie o taką ilość dni, w których występowały określone wyżej sytuacje na które Strony powołują 

się wskazując inny termin realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadkach określonych wyżej, Strony mogą uzgodnić nową wartość wykonania Przedmiotu 

Umowy (jeżeli będzie to uzasadnione zaistniałymi okolicznościami) w formie pisemnego aneksu do 

Umowy na podstawie szczegółowego kosztorysu dostarczonego przez Wykonawcę oraz negocjacji. 
 

 

 

§ 12 

O B O W I Ą Z E K  I N F O R M A C Y J N Y  

1. Zamawiający oświadcza: (zapisy w umowach z osobami fizycznymi, prowadzącymi jednoosobową 

działalność gospodarczą (wpis w CEIDG), czy prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej 

lub osobowej spółki handlowej) 
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A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5 (dane kontaktowe: tel. …………….,  
adres e-mail: ...@....pl). 

B. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu związanym  
z realizacją niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej 
Rozporządzeniem). 

C. Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji, 
a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.  

D. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany. 

E. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt b, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych mogą być podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.* oraz 
osoby fizyczne i prawne w ramach wykonywania umów zawartych z Administratorem,  
w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

F. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  
w pkt 2 celów przetwarzania, tj. przez okres do czasu zakończenia umowy,  a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub 
obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora.  

G. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 
H. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

I. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia. 

 
*Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej jest dostępna pod adresem: http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-

kapitalowa-pgnig lub innym, jeśli go zastąpi w przyszłości. 

 

2.  Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) wobec osób fizycznych, od których dane 

http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig
http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig
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osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

objętego niniejszą Umową. 

 

 

§ 13 

P O S T Ę P O W A N I E  W  P R Z Y P A D K U  S P O R U  

I  P R Z E P I S Y  K O Ń C O W E  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy 

„Kodeksu cywilnego” (t. j. Dz. U. 2018r., poz. 1025 z późn. zm.). 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, 

pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia 

nieważnego postanowienia ważnym, najbardziej odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom 

Stron. 

3. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygać drogą negocjacji, a w razie 

nieuzgodnienia stanowisk w terminie 14 dni, kierować będą spór pod rozstrzygnięcie do Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron Umowy. 

  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy 

 

 

           Z A M A W I A J Ą C Y :                                                                                  DOSTAWC A :  

 

 

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

 

 

 

2. ....................................................... 2. .................................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………../2019 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zakres rzeczowy 

 

Temat: Zakup i dostawa węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w 

szacowanej ilości 2339 Mg, z realizacją w następujących miesiącach:  

 

miesiąc ilość 

kwiecień 2019 r. 451Mg (jedna dostawa) 

maj 2019 r. 476Mg 

czerwiec 2019 r. 310 Mg 

lipiec 2019 r. 338 Mg 

sierpień 2019 r. 298 Mg 

wrzesień 2019 r. 466 Mg 

w sumie: 2339 Mg 

 

 

 

Dostawa paliwa będzie się odbywała transportem samochodowym Dostawcy.  

 

Przedmiotem dostaw jest miał węgla kamiennego o następujących parametrach: 

wartość opałowa min. 23 000 kJ/kg 

• zawartość popiołu   do 12 % 

• zawartość siarki   do 0,5 % 

• zawartość części lotnych do 35% 

• wilgotność całkowita  do 12% 


