Namysłów, 15.04.2021r.

OGŁOSZENIE nr 03/Z/2021
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 46 – 100 Namysłów, ul.Łączańska 12,
KRS nr 0000092050, EKD 51.51, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem samochodowym ok. 5 800 ton
(± 15%) miału węglowego na trasie z bocznicy kolejowej w Namysłowie na plac
składowy ZEC Namysłów przy Kotłowni Rejonowej ul. Reymonta w 2021 roku.
Termin realizacji zamówienia : III kw. 2021r. – 31.12.2021r.
W ofercie należy podać:
- cenę netto rozładunku i transportu 1 tony miału oraz wartość podatku VAT ( 23 % ).
Istotne warunki zamówienia (IWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 6,
pocztą lub na stronie internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu). Fakt pobrania
IWZ poprzez internet należy zgłosić pisemnie na adres Zamawiającego.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Jan Janeczek,
tel. 077- 4100550, mail: j.janeczek@zecnamyslow.pl, pok. nr 7 w godz. 8.00 -14.00.
Oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na rozładunek
i transport samochodowy miału węglowego do ZEC Namysłów w 2021r.” należy składać
w sekretariacie ZEC Namysłów pok. nr 6.
Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2021r. o godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie ZEC Namysłów
w świetlicy ( I piętro).
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
1/ cena – 100 %
Przewoźnik, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy wg
załączonego wzoru, zobowiązany jest do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru
bądź informacji o wpisie w CEIDG, kopii licencji na przewozy towarowe oraz podpisanych
oświadczeń wg załączników nr 1 i 2.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone
w istotnych warunkach zamówienia.
Do udzielenia niniejszego zamówienia sektorowego nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 3.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, Oferentowi nie
przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub
odwołania postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
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Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12,
tel. / 077/ 4-100-550, tel/fax 4-100-550, e-mail: zecnamyslow@pro.onet.pl,
NIP 752-12-92-279 , REGON 531350401

ISTOTNE WARUNKI

ZAMÓWIENIA

nr 03/Z/2021

Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem
samochodowym ok. 5 800 ton(± 15%) miału węglowego
na trasie z bocznicy kolejowej w Namysłowie
na plac składowy
ZEC Namysłów przy Kotłowni Rejonowej ul. Reymonta
w 2021 roku.

Namysłów, IV 2021 r.

Zatwierdził :
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Zawartość:
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2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Zakres i termin realizacji zamówienia
5. Warunki realizacji przewozów
6. Termin wykonania zamówienia
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
8. Miejsce i termin przetargu
9. Opis sposobu obliczenia ceny
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
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1. Zamawiający
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12,
tel. / 077/ 4-100-550 , tel/fax 4-100-550 , e-mail: zecnamyslow@pro.onet.pl,
NIP 752-12-92-279 , REGON 531350401
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia
niniejszego zamówienia sektorowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - art. 2
ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 3.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem
samochodowym ok. 5 800 ton (± 15%) miału węglowego na trasie: bocznica kolejowa
w Namysłowie - plac składowy ZEC Namysłów przy Kotłowni Rejonowej ul. Reymonta
w 2021 roku.
4. Zakres i termin realizacji zamówienia .
Zamówienie obejmuje rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem
samochodowym ok. 5 800 ton (± 15%) miału w okresie III kw. 2021r.–31.12.2021r. na
trasie wymienionej w pkt. 3.
Rozładunek i transport każdej partii miału będzie realizowany pojazdami
samowyładowczymi, zgodnie z harmonogramem, na podstawie zamówień
wystawianych przez Zamawiającego na każdą partię dostaw z osobna.
Rzeczywista łączna ilość dostarczonego opału wyniknie z sumy zamówień częściowych
wystawionych na każdą z dostaw w podanym okresie.
5. Warunki realizacji przewozów:
Przyjmowanie miału węglowego u odbiorcy w godzinach 7 00 – 2200 w dni robocze.
Dostawy należy realizować odpowiednimi i przystosowanymi do przewozu miału
węglowego pojazdami samowyładowczymi.
Jednorazowa dostawa miału węglowego składać się będzie z 25 wagonów o łącznej
wadze netto około 1450 ton.
Maksymalny czas rozładunku 25 wagonów – do 12 godzin.
Realizacja przewozów miału węglowego odbywać się będzie wg harmonogramu
ustalonego z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia
(± 15%) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków pogodowych (niższych lub
wyższych temperatur zewnętrznych), niż przyjęte do obliczeń zapotrzebowania na opał
w okresie objętym zamówieniem.

6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: III kw. 2021r. – 31.12.2021r.
4

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Jan Janeczek –
ZEC Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Łączańska 12, pokój nr 7, telefon 077- 4100-550
kom. 602 395 015, mail: j.janeczek@zecnamyslow.pl
Korespondencja z oferentami będzie prowadzona wyłącznie pocztą elektroniczną na
adres podany w formularzu ofertowym.
8.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na rozładunek
i transport samochodowy miału węglowego do ZEC Namysłów w 2021r.” należy
składać w sekretariacie ZEC Namysłów pok. nr 6.
Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2021r. o godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie ZEC Namysłów
w świetlicy ( I piętro).

9. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Oferent winien zagwarantować utrzymanie zaproponowanych cen transportu miału do
31.12.2021r.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
• Cena
- 100 %
11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
Przewoźnik, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy wg
załączonego wzoru, zobowiązany jest do złożenia aktualnego odpisu z właściwego
rejestru, bądź informacji z CEIDG, kopii licencji na przewozy towarowe oraz podpisanych
oświadczeń wg załączników nr 1 i 2.
Postanowienia IWZ oraz zobowiązania przyjęte przez oferenta poprzez złożenie oferty
odpowiadającej istotnym warunkom zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty
przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na Rozładunek z wagonów oraz
przewóz transportem samochodowym ok. 5 800 ton (± 15%) miału węglowego na trasie:
bocznica kolejowa w Namysłowie - plac składowy ZEC Namysłów przy Kotłowni
Rejonowej ul. Reymonta w 2021r.
WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia umowy w przeciągu 7 dni od daty
ogłoszenia o wyborze oferty.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia sektorowego na usługi Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia
odwołania lub skargi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty albo jego unieważnienia lub odwołania bez podania przyczyn.
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Dodatek nr 1
( pieczęć adresowa oferenta )

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
46-100 Namysłów
ul. Łączańska 12

O F E R T A
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na
„Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem samochodowym ok. 5 800 ton
(± 15%) miału węglowego na trasie: bocznica kolejowa w Namysłowie - plac składowy
ZEC Namysłów przy Kotłowni Rejonowej ul. Reymonta w 2021r.”
oferujemy:
1/ Przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z istotnymi warunkami
zamówienia za cenę rozładunku i transportu jednej tony miału węglowego:

L.p.

1.

Zakres oferowanych usług

Rozładunek z wagonów
oraz przewóz transportem
samochodowym miału
węglowego na trasie:
bocznica kolejowa
w Namysłowie - plac
składowy ZEC Namysłów
przy Kotłowni Rejonowej
ul. Reymonta w okresie:
III kw.2021r. - 31.12.2021r

Cena netto
rozładunku
i transportu jednej
tony miału
węglowego w zł

Podatek VAT
(23%) w zł

Cena brutto
rozładunku
i transportu jednej
tony miału
węglowego w zł

....................... zł

....................... zł

....................... zł

słownie złotych:

słownie złotych:

słownie złotych:

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

2/. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
3/. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w istotnych warunkach zamówienia (IWZ).
4/. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki i wymogi określone w IWZ.
5/. Gwarantujemy utrzymanie powyższych cen do 31.12.2021r.

podpisano dnia

..........................................................

..................................

podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr1
..........................................
..........................................
..........................................
( nazwa oferenta - pieczątka firmowa)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany uprawniony przedstawiciel oferenta oświadczam, że reprezentowana
przeze mnie firma:
1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Ponadto oświadczam, że:
a/ w ostatnich 3 latach nie było przypadku nienależytego wykonania zamówienia,
b/ wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego,
c/ firma nie zalega z podatkami i opłatami za ubezpieczenie społeczne,
d/ złożyliśmy wymagane oświadczenia i spełniamy wymagania IWZ.

Podpisano dnia . ......................................

…….………................................................
( podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym
pełnomocnictwo)
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Załącznik nr 2
..........................................
..........................................
..........................................
( nazwa oferenta - pieczątka firmowa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam /my/, że firma

....................................................................................................................
....................................................................................................................
jest związana złożoną ofertą na „Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem
samochodowym ok. 5 800 ton (± 15%) miału węglowego na trasie: bocznica kolejowa
w Namysłowie - plac składowy ZEC Namysłów przy Kotłowni Rejonowej ul. Reymonta
w 2021r.” przez 30 dni od daty składania ofert.

Podpisano dnia . ......................................

....................................................................
( podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym
pełnomocnictwo)
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( Wzór umowy )
UMOWA

Nr …./TR/2021

zawarta w Namysłowie w dniu ……..2021r. pomiędzy:
Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ulicy Łączańskiej 12,
46-100 Namysłów, KRS nr 0000092050, NIP 752-12-92-279, REGON 531350401, z
kapitałem zakładowym 5 621 600,00 zł w całości wpłaconym, zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
1. Janusza Nowaka
2. Jana Janeczka

-

Prezesa
Z-cę Prezesa

a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
której działalność zarejestrowano w ……, zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1.
1. Zgodnie z przeprowadzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu 26.04.2021r.
przetargiem WYKONAWCA zobowiązuje się do sukcesywnego rozładunku z wagonów
i przewozu ok. 5 800 ton (± 15%) miału węglowego na trasie z bocznicy kolejowej PLK
w Namysłowie na plac składowy ZEC Namysłów Sp. z o.o. przy kotłowni K-1
ul. Reymonta w Namysłowie, w okresie III kw.2021r. - 31.12.2021r.
2. Dostawa miału węglowego z bocznicy PLK na plac składowy ZEC Namysłów odbywać
się będzie transportem samochodowym samowyładowczym WYKONAWCY, na
podstawie telefonicznych zamówień, z określeniem ilości opału i terminu dostawy.
3. WYKONAWCA zapewnieni niezbędną ilość sprzętu rozładunkowego oraz samochodów
w celu realizacji rozładunku w okresie do 12 godzin od momentu podstawienia wagonów
na tory rozładunkowe.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazywania wagonów po rozładunku zgodnie
z wymogami przewoźnika kolejowego.
5. Terminy przewozów i ilości opału zostaną uzgodnione w harmonogramie dostaw, który
stanowi załącznik nr 1 do umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości
zamówienia (± 15%) oraz zmiany terminu dostawy.
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7. Rzeczywista łączna ilość dostarczonego opału wyniknie z sumy zamówień na
poszczególne dostawy częściowe.
8. WYKONAWCA będzie dostarczał węgiel na miejsce przeznaczenia w dni robocze
w godzinach od 700 do 2200, a w późniejszych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym, w ilości dziennej około 1450 ton (25 wagonów).
9. Rozpoczęcie rozładunku oraz transportu każdej z dostaw opału powinno nastąpić w dniu
podstawienia wagonów na bocznicę kolejową PLK w Namysłowie niezwłocznie po ich
podstawieniu (max. w ciągu 2 godzin od podstawienia wagonów na bocznicy kolejowej
PLK). O terminie podstawienia danej partii wagonów ZAMAWIAJĄCY powiadomi
WYKONAWCĘ co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
10. ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ kosztami wynikającymi z nieterminowym
rozładunkiem w przypadku przedłużającego sie rozładunku wagonów powyżej 12 godzin
z winy WYKONAWCY.
§ 2.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się cenę umowną rozładunku z wagonów oraz
transportu samochodowego jednej tony miału węglowego w wysokości ……… zł netto.
Do ceny tej WYKONAWCA naliczy odpowiedni podatek VAT.
Cena powyższa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
§ 3.
1. Zakres przedmiotu umowy WYKONAWCA wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu
z ZAMAWIAJĄCYM .
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umowy
WYKONAWCA wyznacza : …………………….., tel. …………………
ZAMAWIAJĄCY wyznacza : Jana Janeczka, tel. 77 4100550; 602395015;
3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędny sprzęt i środki do starannego
wywiązywania się z niniejszej umowy.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do należytego wykonywania umowy, a w szczególności
do:
- terminowego rozładunku i przewozu każdej partii opału,
- wykonywanie poleceń ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie zmiany realizacji zamówień,
zabezpieczenia przesyłki przed utratą, ubytkiem, lub uszkodzeniem,
- prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przewozowych przed utratą lub
uszkodzeniem.
5. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za staranne wykonanie usługi przez
osoby, przy pomocy których wykonuje usługę przewozu miału węglowego na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO.
6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, bez rezygnacji z kar umownych,
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, a także powierzyć dalsze wykonywanie
rozładunku i przewozu innemu podmiotowi, w następujących okolicznościach:
a) WYKONAWCA nie wywiązał się z przedmiotu umowy przez czas dłuższy niż 2 dni
od terminu dostawy określonego w ostatnim zamówieniu na opał; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty upływu tego
terminu,
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b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta decyzja o likwidacji firmy WYKONAWCY;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty
powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o powyższej okoliczności.
§ 4.
1. W przypadku stwierdzenia próby kradzieży przewożonego miału przez WYKONAWCĘ,
nieuzasadnionego przedłużenia rozładunku powyżej okresu ustalonego w §1 ust.3
umowy lub wystąpienia okoliczności o których mowa w §5 ust.3, ZAMAWIAJĄCY ma
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku udokumentowanej kradzieży miału węglowego podczas rozładunku przez
WYKONAWCĘ lub najmowanych przez niego przewoźników, WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości utraconego
miału.
§ 5.
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wobec WYKONAWCY do:
a) udzielenia niezbędnych informacji potrzebnych WYKONAWCY do zorganizowania
rozładunku i transportu miału,
b) wydania WYKONAWCY wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez
odpowiednie przepisy.
2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność względem ZAMAWIAJĄCEGO za:
a) utratę częściową lub całkowitą przesyłki z rampy kolejowej na plac składowy ZEC
Namysłów przy ulicy Reymonta,
b) uszkodzenie wagonów podczas rozładunku miału węglowego,
c) rozsypywanie miału podczas załadunku i transportu na plac składowy ZEC Namysłów,
d) nieuzasadnioną zwłokę w realizacji rozładunku po podstawieniu wagonów pod rampę.
3. W przypadku wystąpienia trudności z właściwą realizacją przedmiotu umowy, tj. m.in.:
- nie potwierdzenia przez WYKONAWCĘ gotowości realizacji rozładunku w terminie
24 godzin od momentu powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO,
- nie stawienia się WYKONAWCY na rampie rozładowczej do 2 godzin od
podstawienia wagonów,
- stawienia się WYKONAWCY ze zbyt małą ilością sprzętu rozładowczego,
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość organizacji rozładunku przez inny podmiot
na koszt WYKONAWCY w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
§ 6.
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 nastąpi na
podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ za każdą partię rozładowanego i
przewiezionego opału faktur częściowych.
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez WYKONAWCĘ będzie
potwierdzenie odbioru opału podpisane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i zobowiązuje się do
wystawiania faktur VAT w terminie 7 dni od daty odbioru opału zgodnie
z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Termin zapłaty faktur strony ustalają na 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.
5. Faktura VAT powinna określać: datę rozładunku, ilość, cenę za transport miału oraz jego
wartość.
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6. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Faktura winna być wystawiona w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów VAT.
8. W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCY przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.
9. Należne wynagrodzenie przekazywane będzie na konto WYKONAWCY wskazane na
fakturze.
10. Forma zapłaty faktury – przelew na konto wskazane na fakturze.
§ 7.
Niezależnie od uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO ujętych w paragrafach poprzednich
Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w następujący sposób :
a/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto nie
rozładowanego i przewiezionego w terminie opału za każdy zakończony dzień
zwłoki,
b/ z tytułu odstąpienia od wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
brutto za cały przedmiot umowy.
Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.
Zastrzeżone kary nie pozbawiają stron możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli kary nie pokrywają szkody.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być
zatwierdzone przez obie strony.
2. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

.....................................

WYKONAWCA

.......................................
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……../TR/2021

HARMONOGRAM ORIENTACYJNY
PRZEWOZÓW MIAŁU WĘGLOWEGO
DO ZEC NAMYSŁÓW Sp. z o.o.
( Bocznica PLK Namysłów - Plac składowy - Kotłownia K-1 ul. Reymonta )

w okresie III kw. 2021r. – 31.12.2021r.

L.p.

Termin dostawy

Ilość zamów. miału węglowego
[ton]

1.

I kw. 2021r.

0,00

2.

II kw. 2021r.

0,00

3.

III kw. 2021r.

2 900

4.

IV kw. 2021r.

2 900

Razem:

5 800

Uwaga: powyższe wielkości dostaw mogą ulec zmianie (± 15%) z uwagi na
większe/mniejsze zużycie miału w związku panującymi warunkami pogodowymi.
Zmiany będą uzgadniane na bieżąco przez strony umowy.

ZAMAWIAJĄCY

.....................................

WYKONAWCA

........................................
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