
UMOWA  SPRZEDAŻY NR …………………….
/ Projekt /

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, o Zarządzie w składzie : 

1. Pan Janusz Wasilewski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Sprzedawcą” reprezentowaną przez : 

1. Pana Janusza Wasilewskiego – Prezesa Zarządu

a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Kupującym” , reprezentowanym przez : 

1. ................................................................................
2. ................................................................................

o następującej treści : 

§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa węgla energetycznego, miału węglowego luzem do celów 
energetycznych w typach, sortymentach, jakości określonej w § 3 niniejszej umowy, zwanego 
dalej  w  umowie  węglem,  w  ilościach  ustalonych  przez  Kupującego  w  miesięcznych 
zleceniach dostawy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2
Okres obowiązywania umowy

 
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia .............................

§ 3
Parametry techniczne każdej dostawy 

1. Węgiel do celów energetycznych z importu, luzem,  pochodny z PN-82/G-97002
Marka / typ / węgla:  D / płomienny / lub DG / płomienno - gazowy /, pochodny do 
PN-82/G-97002 – 31 lub 32
Klasa / Sortyment /:  MSSH, pochodny do PN-82/G-97001 – MI lub MII 
Wskaźnik podatności transportowej wg PN-82/G-97003  δo –  A
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2. Wymogi jakościowe :
a) wartość opałowa w stanie roboczym
b) zawartość wilgoci całkowitej
c) zawartość popiołu
d) zawartość siarki
e) zawartość części lotnych
f) granulacja
g) temperatura mięknięcia popiołu 
h) temperatura spiekania
i) temperatura topnienia
j) temperatura płynięcia

3. Węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek 
mułów i flotów.

§ 4
Łączna ilość zakupionego węgla 

Ok. ............. Mg +/- 10% 

§ 5
Warunki dostawy 

1. W  wykonaniu  umowy  Sprzedawca  będzie  sprzedawał węgiel  sukcesywnie  na 
podstawie zamówienia Kupującego ( § 1) .

2. Planowany harmonogram miesięcznych dostaw węgla:

Miesiąc Razem
Ilość 
(ton)

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

.............
+/-10%

..................
+/-10%

3. Sprzedaż węgla następować będzie zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem 
określonym w ust. 2. 

4. Sprzedawca zrealizuje dostawę węgla, o której mowa w §1 na warunkach.....................
5. Przygotowaną  do  wysłania  zgodnie  z  zamówieniem  partię  węgla,  Sprzedawca 

niezwłocznie  awizuje Kupującemu faksem,  podając tonaż  i  termin  dostawy węgla, 
oraz rodzaj transportu.

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

§ 6
Ustalenia ilości dostawy 

1. Kupujący potwierdza odbiór węgla  od Sprzedawcy zgodnie z listem przewozowym, 
oraz  certyfikatem  ilościowym  ‘SGS  Polska’  Sp.  z  o.o.  dokonanym  na 
granicy ............................................... Data potwierdzenia odbioru jest chwilą wydania 
węgla. 

2. W  przypadku  stwierdzenia  mniejszej  ilości  węgla  w  dostawie  niż  wskazano 
w dokumentach przekazanych Kupującemu, Kupujący w dniu dostawy reklamowanej 
partii  zawiadomi Sprzedawcę i  rozpocznie  postępowanie reklamacyjne.  Reklamacja 
powinna być złożona niezwłocznie na piśmie. 
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3. Sprzedawca jest  zobowiązany do rozstrzygnięcia  prawidłowo zgłoszonej reklamacji 
ilościowej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

4. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje zapłaty za dokonaną dostawę.
5. W  przypadku  uznania  reklamacji,  Sprzedawca  niezwłocznie  wystawi  fakturę 

korygującą.

§ 7
Ustalenia jakości dostawy 

1. Badanie  węgla  pod  względem  jakości  przeprowadza  ‘SGS  Polska’  Sp.  z  o.o.  na 
granicy Brest / Małaszewicze BY / RP.

2. Po  dostarczeniu  każdej  partii  węgla,  Kupujący  ma  prawo  przeprowadzenia 
weryfikacyjnego badania węgla co do jakości.

3. Badanie  jakości  dostarczonego  węgla  oraz  zasad  postępowania  przy  reklamacji 
jakościowej odbywa się w sposób określony w załączniku nr 2 do umowy. 

4. Strony  ustalają  wysokość  odchylenia  parametrów  jakościowych  węgla,  o  których 
mowa w §3 ust.2, które nie będą podlegały reklamacji:

a. Wartość opałowa w stanie roboczym do +/-500 kJ/kg
b. Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym do 2%
c. Zawartość popiołu w stanie roboczym do 5%
d. Zawartość siarki w stanie roboczym do 25%

2. W  przypadku,  gdy  wyniki  badań  partii  węgla  ustalonych  zgodnie  z  ust.2  nie 
potwierdzą parametrów z § 3 ust.2  z uwzględnieniem zapisów ust.3 strony przewidują 
udzielenie przez Sprzedawcę bonifikaty w następujących przypadkach i wysokościach
za partię węgla, której:

a. wartość  opałowa  w stanie  roboczym  jest  niższa  niż  .............  kJ/kg  –  5  % 
wartości nie dotkniętej wadami partii węgla za każde pełne 500 kJ/kg poniżej 
tej wartości opałowej;

b. zawartość  siarki  całkowitej  w  stanie  roboczym  jest  wyższa  niż 
zagwarantowana w § 3 ust. 2 umowy – 0,5 % wartości nie dotkniętej wadami 
partii  węgla za pierwsze pełne 0,1 % powyżej  zagwarantowanej  zawartości 
siarki  oraz  1,5  %  wartości  nie  dotkniętej  wadami  partii  wegla  za  każde 
następne pełne 0,1 % powyżej zagwarantowanej zawartości siarki;

c. zawartość popiołu w stanie roboczym jest wyższa niż zagwarantowana w § 3 
ust. 2 umowy – 0,5 % wartości nie dotkniętej wadami partii węgla za każde 
pełne 1 % powyżej zagwarantowanej zawartości popiołu.

3. W  przypadku  niedotrzymania  więcej  niż  jednego  parametru  (wartości  opałowej, 
zawartości  popiołu i  siarki)  bonifikata  będzie  udzielona dla parametru,  dla którego 
będzie wyliczona w najwyższej wysokości.

4. Za partię węgla, której sortyment lub typ węgla jest niezgodny z zagwarantowanym 
w § 3 ust.2 umowy – 3 % wartości nie dotkniętej wadami partii węgla.

5. Niezwłocznie  po  wystąpieniu  okoliczności  uzasadniających  udzielenie  bonifikaty 
Sprzedawca zobowiązany jest wystawić z tego tytułu fakturę korygującą i przekazać 
ją Kupującemu.

§ 8
Płatność za węgiel 

1. Ceny jednostkowe jednej tony węgla przy określonych terminach płatności zgodnie z 
ofertą wynoszą: 
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zł/tonę (netto)
DDP

Terminy płatności
do ....dni do .... dni do .... dni do .... dni

Cena jednostkowa węgla w klasie

słownie: 

słownie: 

słownie: 

2. Termin  płatności  (i  ewentualnie  klasę  węgla)  strony  ustalają  pisemnie  na  5  dni 
roboczych przed planowanym miesięcznym harmonogramem dostaw.

3. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zapłaty za towar jest dostarczenie węgla 
Kupującemu do miejsca dostawy.  Podstawą zapłaty zaś za dostarczony węgiel  jest 
faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę według ceny jednostkowej oraz w oparciu 
o ilości i wartości opałowe węgla wynikające z dokumentów określonych w § 3 ust. 2, 
§ 5 ust. 6

4. Sprzedawca  wystawi  odrębne  faktury  dla  każdej  partii  węgla.  Sprzedawca 
zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktury  za  każdą  partię  dostawy  określoną  w 
załączniku nr 1 do umowy, nie później niż w terminie 7 dni od ustalonej daty dostawy. 

5. Zapłata  za  dostarczony  węgiel  będzie  następować  przelewem  na  konto  bankowe 
Sprzedawcy.

6. Terminem płatności ewentualnych faktur korygujących VAT jest data wymagalności 
faktury pierwotnej, a w przypadku zapłaty faktury pierwotnej termin płatności faktury 
korygującej wynosi 7 dni od daty ich wystawienia.

7. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu płatności faktur dotyczących reklamowanej 
partii węgla.

8. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez swoich podpisów.
9. Kupujący jest płatnikiem podatku VAT – NIP: ..............................
10. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT  – NIP: 946.257.52.02

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Sprzedający  zobowiązuje  się,  w  celu  należytego  wykonania  Umowy,  dla 
zabezpieczenia  interesów  ekonomicznych  Kupującego,  do  złożenia  polisy 
ubezpieczeniowej  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie sprzedaży hurtowej paliw 
stałych, ciekłych – 51.512, w wysokości ....... wartości Umowy.

2. Kupujący  zaś  zobowiązuje  się,  w  celu  należytego  wykonania  Umowy,  dla 
zabezpieczenia interesów ekonomicznych Sprzedającego/ płatności /, do wystawienia 
gwarancji  bankowej  /akredytywy  ‘stand  by’  na  jego  bank  finansujący  Umowę,  w 
wysokości wartości brutto 1 – miesięcznych dostaw węgla/.

§ 10
Kary umowne 
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1. W przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę mniej niż 90 % kontraktu, Kupujący 
ma  prawo naliczyć  Sprzedawcy kary  umowne  w wysokości  10  % wynagrodzenia 
umownego za wielkość niezrealizowaną.

2. W przypadku zrealizowania przez Kupującego mniej niż 90 % kontraktu, Sprzedawca 
ma  prawo  naliczyć  Kupującemu  kary  umowne  w  wysokości  10% wynagrodzenia 
umownego za wielkość niezrealizowaną.  

3. Sprzedawca  oświadcza,  że  upoważnia  Kupującego  do  potrącenia  z  należytego  mu 
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Kupującego. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 
ogólnych.

§ 11
Odstąpienie od umowy 

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym:

a) Gdy  Sprzedawca  nie  rozpoczął  dostaw  lub  ich  nie  kontynuuje,  w  sytuacji 
uzasadnionych założeń,  że  terminowa realizacja  umowy stanie  się niemożliwa oraz 
pomimo wezwania Kupujacego złożonego na piśmie.

b) W przypadku stwierdzenia, że jakość dostaw nie odpowiada obowiązującym normom 
i warunkom  podanym  w  umowie  lub  nie  realizowania  przez  Sprzedawcę  dostaw 
zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  pomimo  pisemnego  wezwania  Kupującego  do 
zaniechania naruszeń.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym  w  szczególności,  jeżeli  Kupujący  odmawia  bez  uzasadnionej 
przyczyny odbioru przedmiotu dostawy.
3. W przypadkach określonych w pkt. 1 Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie za 
dostawy odebrane przez Kupującego. 
4. 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. 
5. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym powoduje 
naliczenie kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych w § 9.

§ 12
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.

Kupujący Sprzedawca
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Załącznik nr 1
do umowy nr ……………
z dnia ……………………

……………………………. …………..., dnia…………
…………………………….
…………………………….            
(nazwa Kupującego)

……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….

   

 

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

Na podstawie umowy nr ……………. zawartej dnia …………... zlecamy w miesiącu 

………… roku wykonanie dostawy w ilości ………… ton węgla o parametrach zgodnych 

z określonymi w § 3 niniejszej umowy.

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

   

     ………………………………

          (podpis Kupującego)
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Załącznik nr 2
do umowy nr ……………
z dnia ……………………

Zasady postępowania przy reklamacji jakościowej 

1. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla w zakresie 
jego parametrów handlowych, będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez 
‘SGS’ Polska’ Sp. z o.o. 
Przez partię węgla rozumie się węgiel pochodzący od jednego dostawcy, jednego typu, 
jednego  sortymentu  w  jednej  klasie  handlowej,  przewożony  za  jednym  dokumentem 
wysyłkowym lub za jedną fakturą.
Kupujący ma prawo do weryfikacji certyfikatu jakości ‘SGS’ Polska’ Sp. z o.o. dokonując 
własnych badań.

2. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych odbywać się będzie według 
PN-90/G-04502.  Próbkobiorcy  będący  pracownikami  Kupującego  są  przeszkoleni 
w zakresie obowiązujących dla węgla norm technicznych i posiadają świadectwa Zakładu 
Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. 

3. Podczas rozładunku węgla, Kupujący pobiera dwie próbki z każdej partii  węgla. Jedna 
poddana zostaje analizie w laboratorium Kupującego, a druga przechowywana będzie  
w laboratorium Sprzedawcy przez 30 dni i traktowana jako próbka kontrolna do badań 
rozjemczych.

4. Strony ustalają, że laboratorium rozjemczym dla próbki kontrolnej będzie Główny Instytut 
Górnictwa  Laboratorium  Oceny  i  Prognoz  Jakości  Węgla,  Plac  Gwarków  1,  
40-166 Katowice.

5. W przypadku stwierdzonych różnic w wynikach jakościowych, Kupujący w terminie do 
10  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  węgla  składa  reklamację  pisemnie  wraz  
z dołączonymi badaniami laboratoryjnymi. 

6. Sprzedawca  powinien  nie  później  niż  w  ciągu  2  dni  roboczych  od  daty  otrzymania 
reklamacji (liczy się data wpływu pisma do siedziby Sprzedawcy) oświadczyć na piśmie 
czy  reklamację  uznaje  czy  też  ją  odrzuca  w  całości  lub  części.  Sprzedawca  jest 
zobowiązany  uzasadnić  odrzucenie  reklamacji.  Brak  odpowiedzi  traktowane  jest  jako 
uznanie reklamacji.

7. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, każda ze Stron ma prawo zlecić 
analizę  próbki  rozjemczej  w  uzgodnionym  przez  Strony  niezależnym  laboratorium 
-Główny  Instytut  Górnictwa  Laboratorium  Oceny  i  Prognoz  Jakości  Węgla,  Plac 
Gwarków 1, 40-166 Katowice.
Wynik próbki rozjemczej rozstrzyga o wyniku reklamacji.

8. Koszt analizy wykonanej w laboratorium nie należącym do Stron ponosi ta Strona, której 
wynik  próbki  laboratoryjnej  rozpatrywanej  dostawy  różni  się  bardziej  od  wyniku 
przedstawionego przez niezależne laboratorium. 

9. Sprzedawca  po  rozstrzygnięciu  reklamacji  wystawi  fakturę  korygującą  VAT, 
uwzględniającą jej wynik. 
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