
                                         UMOWA PRZECHOWANIA                                 PROJEKT 

 

zawarta w dniu ......................... w Czarnkowie pomiędzy: 

 

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

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

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

 

zwanym dalej Składającym, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 

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

a 

Geotermia-Czarnków Spółka z o.o. 

64-700 Czarnków  

ul. os. Parkowe 27,  

zwaną dalej Przechowawcą, w imieniu i na rzecz, którego działa: 

 

 Prezes Spółki – Ireneusz Stadnik 

 

 

 

§1 

Zgodnie z warunkami na zasadach określonych w niniejszej umowie Składający zobowiązuje 

się w okresie do końca lipca 2022 roku złożyć u Przechowawcy węgiel energetyczny 

Miał o parametrach zgodnych z §1 pkt.1Umowy kupna-sprzedaży nr ....................... 

w ilości 4 500 ton, a Przechowawca zobowiązuje się ten węgiel odebrać i przechować 

odpłatnie przez okres określony w dalszej części umowy. 

 

 

§2 

1. Przechowawca przyjmuje na przechowanie na czas do dnia 28.02.2023 roku, a 

Składający przekaże mu węgiel określony w §1. 

2. Wynagrodzenie netto Przechowawcy za przechowanie przedmiotowego miału 

wynosić będzie 0,50zł/t (netto) za tonę przez cały okres przechowania. Należność za 

usługę przechowania płatna jest na podstawie wystawionych przez przechowawcę faktur 

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Przechowawcy. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Przechowawcy przysługuje prawo 

obciążenia Składającego kwotą należnych odsetek ustawowych, przy czym za dzień 

zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek Przechowującego(art.454 §1 KC) 

 

 

§3 

Dla ustalenia ilości i wartości wysyłanego Przechowawcy węgla, Składający w dniu oddania 

przesyłki do przewozu, poinformuje pisemnie Przechowawcę o ilości wysłanego węgla, 

wartości jednostkowej netto i wartości ogółem netto oraz o parametrach jakościowych 

popartych badaniami 

 

§4 

Przechowawca po każdej otrzymanej dostawie węgla potwierdzi Składającemu na piśmie w 

ciągu 14 dni, że przyjął do przechowania otrzymaną dostawę węgla w ilości, parametrach 

jakościowych wartości określonej przez Przechowawcę w informacji, o której mowa w §3. 



 

§5 

Strony dopuszczają możliwość nabycia przez Przechowawcę przechowywanego węgla w 

czasie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu. 

 

§6 

Koszt transportu węgla pokrywa Składający. 

W przypadku nabycia przechowywanego węgla przez osobę trzecią, koszty transportu 

pokrywa odbiorca finalny. 

 

§7 

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia węgla przechodzi ze Składającego na 

Przechowawcę z chwilą złożenia węgla na placu składowym Przechowawcy. 

2. Przechowawca zobowiązuje się przechować węgiel zgodnie z zasadami i normami 

przewidzianymi dla składowania węgla. 

 

§8 

1. Reklamacje ilościową i jakościową węgla Przechowawca obowiązany jest złożyć 

Składającemu w terminie 14 dni roboczych od odbioru przesyłki. 

2. Reklamacje jakościową węgla Przechowawca obowiązany jest złożyć Składającemu 

w terminie do 14 dni roboczych od odbioru przesyłki. Podstawą sporządzenia 

reklamacji jakościowej opału będą wyniki analiz dokonanych przez laboratorium 

Usługowo – Badawczym „Biochemik” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34 64 – 810 Kaczory. 

3. W przypadku nie dotrzymania zadeklarowanych parametrów kosztami badania 

Przechowawca obciąży Składającego. 

4. Jeśli Przechowawca stwierdzi nie dotrzymanie parametrów jakościowych węgla, 

Składający na swój koszt zabierze towar z placu Przechowawcy w terminie do 14 dni 

od dnia reklamacji 

 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być wnoszone w formie aneksu podpisanego przez obydwie strony. 

 

§10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§11 

Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, rozpatrywać będzie sąd 

gospodarczy właściwy miejscowo. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§13 

Poświadczając powyższe ustalenia zawarte w treści, Strony nadają moc prawną niniejszej 

umowie z datą wymienioną na jej pierwszej stronie z mocą obowiązującą do dnia 28 lutego 

 2023 roku. 

 

 

SKŁADAJĄCY:      PRZECHOWAWCA: 


