Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/TT/12

Umowa nr ………………………..
zawarta w dniu ………………….
pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul.
Ciepła 11 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000066997 w Sądzie Rejonowy m w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Jan Wnękowicz – Prezes Zarządu
a
…………………………………………………………..……………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Przewoźnikiem”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia środkami transportu
samochodowego z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. Mysłowice - Wesoła na plac składowy spółki
w Brzesku ul. Ciepła 11 w ilości około 5500 ton miału węglowego typ MIIA w okresie od 01.03.2022 r.
do 31.12.2022 r. według załączonego harmonogramu zgodnie z złożoną ofertą przetargową.
2. Oferta Przewoźnika stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości miału węglowego zleconego
do przewozu w zależności od warunków meteorologicznych i potrzeb.
§2
Umowa obejmuje następujący zakres usług:
1. Załadunek, przewóz z kopalni oraz rozładunek na placu składowym spółki miału węglowego.
2. Przewóz miału specjalistycznymi, samo-rozładowczymi środkami transportu samochodowego oraz
zabezpieczenie ładunku podczas transportu zgodnie z wymogami przepisów w tym zakresie.
3. Odpowiedzialność materialną za przewożony ładunek od chwili załadunku do rozładunku na placu
składowym.
4. Dostarczenia dokumentów dostawy wystawionych przez sprzedającego określających wagi brutto,
netto, tarę przewożonej porcji miału.
§3
1. Wydanie węgla ze wskazanej kopalni będzie odbywało się w oparciu o pisemne upoważnienie do
odbioru miału z wyznaczonych kopalń, wydawane przez pracownika działu TT.
2. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie węgla jest złożenie dokumentów dostawy
3. wystawionych przez sprzedawcę oraz karta drogowa Przewoźnika potwierdzona przez magazyniera
lub innego przedstawiciela Zamawiającego.

§4
1. Odbiór miału na placu składowym Zamawiającego będzie odbywał się w godzinach od 7:00 do 22:00.
2. W przypadkach realizacji dostawy miału po godzinie 22:00 samochody mogą oczekiwać na
rozładunek do godziny 7:00 następnego dnia.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia na wadze pomostowej w celu sprawdzenia
wag deklarowanych w dokumentach dostawy.
2. Za ubytki w czasie przewozu porcji miału odpowiada materialnie Przewoźnik.
3. W przypadkach rażących ubytków (powyżej 1%) dostarczonej porcji miału - różnica między masą
deklarowaną a jej wielkością zważoną na wadze kontrolnej - Zamawiający zastrzega sobie prawo do
obciążenia Przewoźnika za brakującą ilość miału według aktualnej ceny miału stosowanej przez
sprzedającego.
§6
1. Za przewóz miału węglowego z kopalń PGG S.A. Strony ustalają, zgodnie z Ofertą przetargową
Przewoźnika, stawkę jednostkową netto w kwocie …………zł/tonę ( słownie: ………………/100) +
podatek od towarów i usług VAT oraz za przewóz węgla grubego z KWK Piast, Ziemowit Sobieski,
……..zł/tonę netto + VAT(słownie:…………………./100) a z KWK Jankowice, ………..zł/tonę netto + VAT
(słownie: ………………………../100) .
2. Ustalona stawka jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
3. W rozliczeniach nie będą stosowane żadne inne składniki cenotwórcze /narzuty, itp./ z
zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia niezależnych od Przewoźnika udokumentowanych
przestojów w załadunku węgla grubego na kopalni (potwierdzeniem postoju jest różnica czasu
pomiędzy godziną zarejestrowania wjazdu kierowcy Przewoźnika na kopalnie, a datą wydania
dokumentu wywozowego węgla), Zamawiający pokryje Wykonawcy wynagrodzenie za
udokumentowany postój na kopalni w następującym zakresie:
a)
za postój trwający powyżej 10 godzin do 24 godzin kwota 200 zł netto
b)
za postój trwający powyżej 24 godzin kwota 400 zł netto
4. Zmiana stawki jednostkowej wymaga pisemnego aneksu do umowy.
§7
Należność za usługi objęte przedmiotem zamówienia będzie realizowana gotówką w kasie
Zamawiającego lub przelewem na rachunek Przewoźnika w terminie 14 dni od daty dostarczenia
faktury VAT.
§8
1. Przewoźnik oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów’ i usług VAT i posiada NIP: 869-1040-442
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 869-0006-041
3. Zamawiający upoważnia Przewoźnika do wystawiania faktur bez podpisu swojego przedstawiciela.
§9
1. W razie nieuzasadnionego nie przystąpienia do realizacji zlecenia przewozu partii miału węglowego
w określonym przez Zamawiającego terminie. Przewoźnik zobowiązany jest do zapłacenia kary

umownej w wysokości 3% wartości zlecenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż
20% wartości usługi przewozu tej porcji miału.
2. Przekroczenie terminu przystąpienia do przewozu przez Przewoźnika, bez podania przyczyny,
powyżej 7 dni od daty zlecenia przewozu porcji miału Zamawiający będzie uważał za zerwanie
umowy przez Przewoźnika.
§10
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego za szkodę
wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§11
1. Nieważna jest każda zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych
postanowień, jeżeli są one niekorzystne dla Zamawiającego. By je uwzględnić należałoby zmienić
treść oferty na podstawie której wyłoniono Przewoźnika, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§12
1. Umowa zostaje zawarta na okres od…………………… r. do …………….. r.
2. Strony uzgadniają, że za obopólną zgodą, umowa może zostać przedłużona na następny roczny okres
za tą samą cenę ofertową Wykonawcy z uwzględnieniem stopy inflacji publikowanej przez GUS za
poprzedni roczny okres obowiązywania umowy.
§13
Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy z terminem wypowiedzenia
30 dni.
§14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego uregulowania wszystkich kwestii spornych wynikających z
niniejszej umowy.
3. Jeśli nie dojdzie do polubownego załatwienia spornych kwestii sprawa będzie kierowana do
rozpatrzenia przez właściwy sąd.
§15
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§16
Integralnymi składnikami umowy są:
1. formularz ofertowy do przetargu,
2. harmonogram przewidywanych dostaw w poszczególnych miesiącach okresu umowy.
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