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UMOWA  SPRZEDAŻY NR …/……../…….. 
 
 
zawarta w dniu …... .......... roku w …… pomiędzy : 
Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000325861, posiadająca nr REGON: 060454071, NIP: 
946.257.52.02, kapitał zakładowy PLN 100.000,  o Zarządzie w składzie :  
 

1. Pan Janusz Wasilewski – Prezes 
 
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez :  
 

1. ……………………………………. 
2. ……………………………………. 

a 
…......................................................................w Sądzie Rejonowym  w …...............  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …......................., posiadający nr  
REGON: …......................., NIP: ….......................... o Zarządzie w składzie: 
 

1. …..............................  
2. …………………………. 

zwanym dalej „Kupującym” , reprezentowanym przez :  
 

1. …...............................  
2. ……………………… 

 
o następującej treści :  
 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa  węgla energetycznego i opałowego, jakości 

określonej w §2 ust. 3  niniejszej Umowy, zwanego dalej w Umowie węglem.  
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Strony postanawiają, że ilość węgla określona zostaje na 

jednorazowe zlecenie do …….. ton. 
3. Po prawidłowej realizacji przez Sprzedającego pierwszej dostawy węgla,  

spełniającego wszystkie parametry określone w §2 niniejszej Umowy, strony 
zobowiązują się do:  

a. zawarcia umowy na dostawę węgla na czas nieokreślony, z uwzględnieniem 
zasad przyjętych w niniejszej Umowie; 

b. zapewnienia przez Sprzedającego dostaw węgla w ilości do 
………ton/miesięcznie, którego indywidualne wartości ustalane będą 
każdorazowo przez Kupującego w miesięcznych zleceniach dostawy, według 
wzoru dostaw określonego w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Strony zobowiązują się, do ustalenia cen węgla w następnych okresach według 
załącznika nr 2 do Umowy dla każdej dostawy. 
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§ 2 

Parametry techniczne każdej dostawy 
 

1. Towar: Węgiel energetyczny i opałowy 
2. Pochodzenie:  
3. Specyfikacja: 
o wartość opałowa w stanie roboczym min …… MJ/kg- max ……MJ/kg  
o zawartość wilgoci całkowita do ……. %  
o zawartość popiołu do ……… %  
o zawartość siarki do  ……..%  
o zawartość części lotnych min ……. %  
o granulacja ……..  

 
§ 3 

                                  Łączna ilość zakupywanego węgla 
 

1. Do ……… ton /miesięcznie na warunkach określonych z uwzględnieniem                
postanowień §1 warunków niniejszej Umowy. 

 
 

§4 
Warunki dostawy 

  
1. Sprzedający zrealizuje dostawę węgla, o której mowa w §1 ust. 2 i dalszych 

z uwzględnieniem §1 ust. 3 i nast. na warunkach  …………………… 
przygotowaną do wysłania zgodnie z zamówieniem partię węgla Sprzedający 
niezwłocznie awizuje Kupującemu faksem, podając tonaż i termin dostawy 
granuli, oraz rodzaj transportu. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania w dniu dostawy kopii listu 
przewozowego - dla dostaw transportem kolejowym.  

 
 

§ 5 
Ustalenia ilości dostawy 

 
 Kupujący potwierdza odbiór węgla od Sprzedającego zgodnie z listem przewozowym, 

oraz certyfikatem ilościowym  i  jakościowym, dokonanym w miejscu załadunku,  
W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości węgla w dostawie niż wskazano 
w dokumentach przewozowych, Kupujący jest obowiązany sporządzić protokół 
reklamacyjny, na braki w wadze deklarowanej z udziałem Sprzedającego lub 
przewoźnika. 

 Sprzedający jest zobowiązany do rozstrzygnięcia prawidłowo zgłoszonej reklamacji 
ilościowej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 

 Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje zapłaty za dokonaną dostawę w zakresie 
zrealizowanym. 

 W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający niezwłocznie wystawi fakturę 
korygującą. 
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§ 6 
Ustalenia jakości dostawy 

 
1. Po dostarczeniu każdej partii węgla Kupujący ma prawo przeprowadzenia 

weryfikacyjnego badania węgla co do jakości. 
2. W przypadku gdy wyniki badań partii węgla nie potwierdzą kaloryczności z §2 ust. 3. 

Strony przewidują udzielenie przez Sprzedającego bonifikaty, która zrekompensuje 
obniżenie wartości użytkowej towaru tj; PLN ……. za 0,1 MJ/kg. Sprzedający ma 
prawo powołania niezależnej organizacji kontroli jakości SGS Polska Sp. z o.o., dla 
zweryfikowania wyników badań Kupującego. Ustalenia tejże będą ostateczne i 
respektowane przez obie strony 

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wartości węgla należy przez to rozumieć  
wartość brutto. 

 
§ 7 

 Płatność za węgiel 
 

1. Cenę za węgiel ustala się według załącznika nr 2 do umowy. 
2. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zapłaty za towar jest dostarczenie 

węgla Kupującemu  na warunkach …………………………….. Zapłata ceny za 
węgiel nastąpi bez protestu na podstawie faktury VAT Sprzedającego, oraz 
certyfikatów ilościowych i jakościowych zgodnych z §2, przesłanych do 
Kupującego, w momencie odbioru towaru na warunkach j.w. 

3.  Prawo własności do zakupionego towaru przechodzi na Kupującego w momencie 
dokonania zapłaty zań. 

4. Sprzedający wystawi odrębne faktury dla każdej partii węgla. 
5. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktur VAT bez swoich 

podpisów. 
6. Płatność za węgiel ustala się na 5 dni od daty przekroczenia granicy RP przez towar. 
7. W przypadku wydłużenia terminów płatności, strony mogą i zgadzają się podpisać 

umowę cesji wierzytelności na faktora. 
 
 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Kupujący zobowiązuje się tytułem zabezpieczenia zapłat za towar, dokonać wpłaty w 

dniu podpisania  Umowy, na rzecz Sprzedającego w BRE Bank Oddział w ………….  
 kaucji w wysokości 100 % wartości netto towaru  tj. PLN…............... 

(słownie…...........................................................................), na rachunek 
kaucyjny. 

 100 % przedpłaty jego wartości podatku VAT  tj. PLN …............... 
(słownie…...........................................................................), na rachunek 
bieżący. 

2.  Kaucja jest odnawialna, co oznacza, że stanowi zabezpieczenie na wszystkie     
transakcje dokonywane pomiędzy stronami w ramach niniejszej Umowy. 

3.  Kaucja nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty całej ceny za dostarczony towar. 
4.  Kaucja nie podlega rozporządzaniu przez Sprzedającego w żadnym przypadku, z 

wyjątkiem ustanowienia na niej bankowego prawa zastawu, w celu pozyskania 
gwarancji bankowych zapłat za towar, kupowany przez Sprzedającego za 
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pośrednictwem BRE Bank Oddział Regionalny w Lublinie, dla Kupującego od 
kontrahentów zagranicznych  lub na poczet zapłaty ceny  za dostarczony Kupującemu 
towar, jeżeli Kupujący nie dokonał zapłaty w uzgodnionym terminie. 

5.  Kaucja podlega rozliczeniu na koniec obowiązywania Umowy, poprzez zaliczenie jej     
na poczet ceny za ostatnią dostawę towaru, jej zwrot lub przedłużenie ważności 
według oddzielnych uzgodnień. 

6.  W przypadku naruszenia pkt.4 przez Sprzedającego, kaucja staje się natychmiast 
wymagana i Kupujący ma prawo rozliczyć ja z zapłatą za towar lub żądać jej zwrotu. 

7. Sprzedający zabezpiecza Kupującemu prawidłowe wykonanie dostaw  poprzez 
złożenie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie sprzedaży 
hurtowej paliw stałych , ciekłych - 51.512,  na kwotę 500 000 PLN dołączoną do 
każdej Umowy. 

8. W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszej Umowy, Strony przewidują 
kary umowne zwyczajowo stosowane. 

 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

 
 Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia 

w trybie natychmiastowym: 
a) Gdy Sprzedający nie rozpoczął dostaw lub ich nie kontynuuje, w sytuacji 

uzasadnionych założeń, że terminowa realizacja umowy stanie się niemożliwa oraz 
pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie. Nie dotyczy to braku realizacji 
umowy z przyczyn nie zależnych od Sprzedawcy ( np.: siła wyższa ). 

b) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym w szczególności, jeżeli Kupujący odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru przedmiotu dostawy. 

 W przypadkach określonych w pkt. 1 Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie za 
dostawy odebrane przez Kupującego. 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu w trybie 
natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Prawa i obowiązki stron regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a w szczególności 

Kodeks Cywilny. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej i muszą być zatwierdzone przez obie strony. 
3. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu 

postępowania pojednawczego, rozstrzygane będą przez właściwe Sądy dla strony 
pozywającej. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
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Kupujący                                       Sprzedający  
 

                                 MARIMPEX Sp. z o.o.   
spółka komandytowa 

                                                                                       20-336 Lublin 
                                                                                       ul. Słowicza 20 

                                                                                       Polska 
                                                                                       NIP: 946 25 75 202 

                                                                              REGON:060454071 
 
                                                                                 BRE Bank S.A, Oddział Regionalny Lublin 

                                                                                 ul. Krakowskie Przedmieście 3 
                                                                              Opiekun Rachunku: Pani Ewelina Dalmata                                                         

T: +48 81 5352137 
                                                                                                 F: +48 81 5329442 

                                                                                                 E: e.dalmata@brebank.pl 
                                                                                                 Nr rachunków: 

                            PLN 36114010940000303400001001 
                                   EUR 09114010940000303400001002 
                                   USD 79114010940000303400001003                                                               
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         Załącznik nr 1 

        do umowy nr …../……../………. 
         z dnia ……….. ……. 

 
………………………. 
………………………….  

     …………...dnia………… 
                
 

 

      Marimpex Sp. z  o.o. Spółka komandytowa 
      
  

  

Z L E C E N I E    D O S T A W Y 

   

Na podstawie umowy nr ……/……./….. zawartej dnia ……………… r., zlecamy w miesiącu 

…………………….. roku wykonanie dostawy w ilości ………………….. ton węgla o 

parametrach zgodnych z określonymi w §2 niniejszej umowy. 

Węgiel należy dostarczyć transportem kolejowym  …………………….. 

    

     ……………………………… 

                 (podpis Kupującego) 
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Załącznik nr 2 
do umowy nr  …./……. /……. 

z dnia ………… ……. 
 

 
 
 

…………...dnia………… 
 
 
 
       Strony uzgodniły co następuje 

 
 

1. Dostawy Sprzedający rozpocznie od miesiąca …………. w ilości  do  
…………………..ton na miesiąc, w cenie netto PLN ………….. (słownie 
……………… 0/100)  według zapotrzebowania Kupującego przez czas nieokreślony. 

 
 
 
..............................                                                                     ............................. 
 
              Kupujący                                                                                           Sprzedający 
 
 
                        
 

 

 

 

 

 
 


