
U M O W A 
 

Zawarta w dniu xx.0x.2018 roku w Jarosławiu, pomiędzy: 

 

SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ W JAROSŁAWIU 

37-500 JAROSŁAW, UL. PONIATOWSKIEGO 45 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. Pana Czesława Staśkiewicza  – Prezes Zarządu 

2. Pana Adama Pikułę                – Z-ca Prezesa Zarządu  

 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy KUPUJĄCYM, 

 a: 

 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 

zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy SPRZEDAJĄCYM. 

 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa na składowisko Kupującego  miału 

węglowego IA w ilości 800 ton o parametrach jak niżej: 

Qir – 23-25 kJ/kg 

Ar – do 15% 

Str – do 0,6% 

Granulacja węgla 31,5 – 0 mm 

Typ 31.2 

  

§ 2 

Termin i miejsce realizacji dostaw 

 

 

1.  Sprzedający dostarczy Kupującemu miał, o parametrach określonych w §1 w okresie 

od 01.08.2018 r. do 30.04.2019 r. zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym 

załącznik nr 1, w dni robocze od godz. 7
00

 do godz. 15
00

.  

2. Miejscem dostawy jest kotłownia Kupującego położona na os. Kopernika w Jarosławiu. 

3. Sprzedający zapewni taki tonaż pojazdów, aby możliwa była dostawa opału bezpośrednio 

pod zadaszony magazyn opału przy kotłowni wskazanej w ust. 2. 

 

 

 

 

 



§ 3 

Cena węgla 

 

 

1. Określa się cenę węgla sortyment miał na xxx,xx zł/t brutto (słownie: 

…………………… zł i xx/100 tonę). 

2.  Cena miału obejmuje: 

- cenę zakupu u producenta, 

- całkowity koszt dostawy transportem samochodowym na składowisko Kupującego, 

- podatek VAT. 

3. Cena nie zawiera akcyzy. Do ceny opału może być doliczony podatek akcyzowy 

w przypadku zakupu miału dla celów nie objętych zwolnieniem przedmiotowym, 

co zostanie uprzednio obustronnie uzgodnione pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.  

4.   Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostawy opału w stosunku do 

harmonogramu do 20% z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych na „plus” 

lub na „minus”.  

 

§ 4 

Warunki dostaw 

 

 

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy opału certyfikat 

potwierdzający zgodność dostarczonego opału z wymogami postawionymi przez 

Kupującego wraz ze źródłem pochodzenia opału (miejscowość, nazwa kopalni). W razie 

braku stosownego certyfikatu Sprzedający zobowiązany jest do wykonania analizy opału i 

wysłania wyników do Kupującego za pomocą poczty elektronicznej z jednoczesnym 

listownym potwierdzeniem. 

2. Kupujący może przy każdej dostawie opału ujętej w harmonogramie dostaw zażądać 

komisyjnego poboru próbek opału do dokonania analizy parametrów i zgodności 

wymienionej w specyfikacji. Próbki winny być pobrane, oplombowane i dostarczone 

do laboratorium w obecności Sprzedającego lub osoby przez niego upoważnionej i 

Kupującego i przekazane protokolarnie. W przypadku wystąpienia wątpliwości 

zabezpieczona próbka zostanie przekazana do innego laboratorium w sposób analogiczny 

do poprzedniego. Gdy w wyniku przeprowadzonych analiz okaże się, że dostawa 

niezgodna jest z zamówieniem wówczas cena będzie pomniejszona o 50% wartości całej 

ilości dostawy opału z której pobrano próbkę, oraz dostawca poniesie w całości koszty 

związane z dokonaniem analizy.   

3. Zamówienia dotyczące poszczególnych dostaw opału będą zgłaszane za pomocą poczty 

elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wyznacza się na okres 3 dni roboczych od  

daty wysłania zamówienia. 

4. Każda dostawa będzie odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego. 

5. Upoważniony przedstawiciel Kupującego potwierdzi Sprzedającemu odbiór opału 

poprzez podpisanie kwitu dostawy. 

6. Kupujący każdorazowo sprawdza tonaż dostarczonego węgla.  

W przypadku niezgodności ilości opału przekraczająca 1% ilości wykazanej  

w dokumencie Sprzedającego  wartością do zafakturowania  będzie uwzględniana ilość 

opału zmierzona w punkcie ważenia wskazanym przez Kupującego 

 

 

 

 



§ 5 

Warunki płatności 

 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za dostarczony opał przelewem z konta  

nr 56909600042001005393080002 w terminie 30 dni od daty dostarczenia  faktury, 

przy czym za datę płatności oznacza się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Kupującego. 

 

§ 6 

Reklamacje 
 

1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące jakości opału w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od daty odbioru. 

2.  Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty jej 

     doręczenia, o czym należy zawiadomić Kupującego. 

3.  Kupujący po potwierdzeniu odbioru nie może zgłaszać reklamacji ilościowych. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Niedotrzymanie  terminu dostawy opału będzie skutkować naliczeniem kary umownej  

w wysokości 1% wartości zamówionej dostawy opału w danym miesiącu za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Sprzedający zobowiązany jest przez okres realizacji umowy utrzymać na rachunku 

bankowym Kupującego kwotę w wysokości 3% wartości umowy tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

3. Kupujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy. 

 

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory między stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Kupującego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

ze stron. 

 

 

 

 

  KUPUJĄCY:                                              SPRZEDAJĄCY: 
 


