
UMOWA SPRZEDAŻY 
miału węglowego dla PGK Sp. z o.o. 

nr 1/ZEC/W/2021 
 

zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy: 
 

Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku 
pod numerem 0000181647, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5870200062, 
reprezentowaną przez Marka Falkowskiego, zwaną dalej  Zamawiającym 

 a 
……………………………………………. z siedzibą w …………….. przy ul. …………………., posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP ………………………, REGON………………………., reprezentowaną przez 
…………………………………., 
zwaną dalej Dostawcą 

§1. PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem Umowy są dostawy węgla energetycznego dokonywane przez Dostawcę na rzecz 

Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy. 
2. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu zaopatrzenie w węgiel energetyczny o jakości przewidzianej 

Umową oraz w terminach i na warunkach przewidzianych Umową, zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

 
§2. OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Dostawca zobowiązuje się do: 

a) Terminowych dostaw węgla o parametrach i w jakości zgodnej z Umową oraz w ilości 
uzgodnionej z Zamawiającym. 

b) przedłożenia Zamawiającemu wraz z daną dostawą dokumentu potwierdzającego spełnianie 
parametrów jakościowych opisanych w § 3 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) Odbioru dostaw węgla w uzgodnionych ilościach oraz terminach; 
b) Terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostawy węgla dokonane przez Dostawcę. 

3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu 
szczegółów techniczno – organizacyjnych i proceduralnych określonych w niniejszej Umowie. 

 
§3. WIELKOŚĆ I TERMINY DOSTAW 

 
1. W terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy Dostawca dostarczy Zamawiającemu miał 

węglowy klasy 23/08/06 w ilości 1500 (tysiąc pięćset) Mg. (+/- 50 Mg). 
2. Dostawca zobowiązuje się, że dostarczany węgiel będzie spełniał następujące parametry jakościowe: 

a) Wartość opałowa w stanie roboczym – nie mniejsza niż 23 000 kJ/kg; 
b) Siarka w stanie roboczym – nie więcej niż 0,6%; 
c) Części lotne w stanie roboczym – nie mniej niż 28%; 
d) Zawartość popiołu w stanie roboczym – nie większa niż 8%; 
e) Wilgotność całkowita w stanie roboczym – nie większa niż 15%; 
f) Skład ziarnowy: 0 – 30 mm, w tym: 
 0-3 mm – nie więcej niż 20%; 
 3-20 mm – nie mniej niż 60%. 

 
§4. WARUNKI DOSTAW I ODBIORU WĘGLA 

 
1. Dostawca na swój koszt przeprowadza załadunek węgla oraz zapewnia jego transport do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe. 
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać węgiel jednorodny, nie będący mieszaniną różnych typów węgli, 

wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych 
drobnych frakcji miału w postaci kul i brył. 



3. Dostawa węgla do Zamawiającego następować będzie taborem samochodowym samowyładowczym 
i tylko w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30.  

4. Dokumenty przewozowe powinny zawierać nazwę dostawcy węgla, asortyment i klasę deklarowaną 
węgla oraz wagę węgla. 

5. Zamawiający, przy udziale kierowcy Dostawcy, przeprowadzi kontrolne ważenie pojazdu z ładunkiem 
oraz pobór próbek węgla z każdego pojazdu. W tym celu każdy pojazd z dostawą zostanie skierowany 
na wagę Zamawiającego przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie (przy trasie Puck-Żelistrzewo), gdzie 
zostanie zważony. Następnie każdy samochód zostanie skierowany na plac składowy Zamawiającego 
położony w Pucku przy ulicy Nowy Świat 14, gdzie zostanie przeprowadzony rozładunek pojazdu oraz 
pobór próbek. Po rozładunku dany pojazd według uznania i decyzji Zamawiającego może być 
skierowany na ważenie (tarowanie) na ulicę Pucką 24 w Błądzikowie (przy trasie Puck-Żelistrzewo).  

6. Badanie przez Zamawiającego jakości pobranych próbek pod kątem ich zgodności z parametrami 
opisanymi w §3 ust. 2 Umowy dotyczyć będzie całości dostarczonego węgla i odbywać się będzie po jej 
dostarczeniu na plac Zamawiającego. Strony zgodnie ustalają, że badanie próbek zostanie 
przeprowadzone w laboratorium wybranym przez Zamawiającego, a wynik badań będzie wiążący dla 
stron. W przypadku, gdy na podstawie badań próbek Zamawiający stwierdzi niezgodność parametrów 
dostarczonego węgla z  parametrami opisanymi w §3 ust. 2 Umowy, Zamawiający może według 
swojego wyboru albo od Umowy odstąpić - zgodnie z § 9 Umowy, lub żądać obniżenia ceny dostawy 
zgodnie z następującym wzorem: 

 
Cena netto 1 tony według umowy 
--------------------------------------------------------- = cena netto 1 MJ/kg 
Wartość kaloryczna węgla zgodnie z umową 

 
Wartość kaloryczna dostarczonego węgla x cena netto 1MJ/kg = cena netto za 1 tonę węgla 
dostarczonego. 
W przypadku przekroczenia zawartości wilgoci w węglu cena maleje o 1% za każdy 1% powyżej 
parametru z §3 Umowy. 
W przypadku przekroczenia zawartości popiołu w węglu cena maleje o 3% za każdy 1% powyżej 
parametru z §3 Umowy. 
W przypadku przekroczenia zawartości siarki w węglu cena maleje o 3% za każdy 0,1% powyżej 
parametru z §3 Umowy. 
W przypadku niedotrzymania zawartości części lotnych w stanie roboczym cena maleje o 3% za każdy 
1% poniżej parametru z §3 Umowy. 
W przypadku niezgodności parametrów dostarczanego węgla Zamawiający wybierze jeden 
z powyższych współczynników do obliczenia ceny za tonę węgla. 

7. Dostarczenie węgla o składzie ziarnowym różnym od podanego w §3 Umowy, wartości opałowej 
poniżej 22.000 kJ/kg lub zawartością siarki w stanie roboczym powyżej 0,8% będzie podstawą do 
żądania odebrania i wymiany niewłaściwego towaru na koszt Dostawcy. 

8. W przypadku, gdy na podstawie badań próbek Zamawiający stwierdzi niezgodność parametrów  
dostarczonego węgla z parametrami opisanymi w §3 Umowy, Dostawca zwróci Zamawiającemu koszty 
przeprowadzenia badań. 

 
§5. CENA WĘGLA 

 
1. Cena jednej tony węgla wraz z transportem bez podatku VAT wynosi: 

Dla klasy 23/08/06  -  ……………. PLN  (…………….. zł/GJ) 
(Słownie: …………………………………………………………. PLN.) 

2. Podana cena obejmuje wszelkie koszty dostawy i jest niezmienna aż do wykonania Umowy w całości, 
z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy. 

3. Do wartości węgla wyliczonej z tonażu doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według 
obowiązującej stawki tego podatku. 

4. Szacunkowa wartość umowy netto wynosi ……………………………………………… PLN 
 

§6. ZAPŁATA 
 

1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel będą faktury VAT wystawiane przez Dostawcę po 
stwierdzeniu, że spełnione zostały warunki opisane § 3 ust. 2 Umowy, co zostało potwierdzone 



wynikami badań próbek przez laboratorium wybrane przez Zamawiającego. Wystawiona przez 
Dostawcę faktura powinna zawierać cenę obliczoną zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy. 

2. Rozliczenie za dostarczony węgiel nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem opłat: 
 

Lp. Węgiel – ilość w Mg Termin płatności 

1 500 30.09.2021 

2 500 31.12.2021 

3 500 28.02.2022 

Razem 1500 - 

 
3. Faktura VAT będzie określać typ, klasę kontraktową węgla, cenę węgla i wartość dostawy. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą dokumenty każdej dostawy, podpisane przez osobę 

odbierającą dostawę.  
5. Zapłata przez Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy nastąpi w formie przelewu na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zamawiający akceptuje przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci 
(umowa faktoringowa).  

 
§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, KARY UMOWNE 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostawca zobowiązany jest do 

naprawienia wynikłej z tego szkody Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, w następstwie którego na 
Zamawiającego zostaną nałożone kary pieniężne wynikające z art. 56 ustawy Prawo Energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw 
w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 39 poz. 338).  

2. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej: 
a) za opóźnienie w dostawie, w wysokości 3% szacunkowej wartości umowy netto określonej w § 5 

ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminów określonych w § 3 ust.1 Umowy.  
b) w razie rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Dostawca, w wysokości 15% szacunkowej wartości umowy netto 
określonej w § 5 ust. 4 umowy; 

3. Zamawiający ma prawo potrącić należności z tytułu kar umownych z faktur VAT wystawionych przez 
Dostawcę. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego. 

 
§8. ZMIANY TREŚCI UMOWY 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 
 

§9. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z terminu dostawy węgla lub opóźnienia dostawy, jak 
również w przypadku, gdy na podstawie badań próbek Zamawiający stwierdzi niezgodność 
parametrów dostarczonego węgla z  parametrami opisanymi w §3 ust. 2 Umowy, Zamawiającemu 
przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Dostawca jest zobowiązany do odebrania 
od Zamawiającego na swój koszt dostarczonego węgla, a ponadto Dostawcy nie będą przysługiwać 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.     



§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      DOSTAWCA: 


