
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 

UMOWA Nr WAW-FA.2720.18.2017 

(WZÓR) 

 

oznaczenie stron 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa niegazowanej wody źródlanej …………….………. zwanej 

dalej „Wodą”, w butlach o poj.18,9 l, zwanych dalej „Butlami”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania 37 wolnostojących urządzeń 

do dystrybucji wody źródlanej …………. zapewniające pobór schłodzonej oraz gorącej wody, 

zwane dalej łącznie „Urządzeniami” i 2 stojaki do składowania butli w pomieszczeniach 

Zamawiającego, zwane dalej „Stojakami”.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń 

używanych przez Zamawiającego, zwaną dalej „Sanityzacją”, za wynagrodzeniem określonym 

w § 4 ust. 1 e, na osobne zamówienie.  

4. Urządzenia do dystrybucji wody, powinny być nowe lub bezpośrednio po przeglądzie oraz 

Sanityzacji i nie powinny nosić widocznych śladów użytkowania. 

§ 2. 

1. Wykonawca zainstaluje Urządzenia i Stojaki u Zamawiającego najpóźniej w terminie 10 dni 

od daty zawarcia Umowy wraz z pierwszą partią Wody.  

2. Liczba Urządzeń, Butli, Stojaków oraz adresy instalacji i wielkość pierwszej dostawy Wody 

zostały wyszczególnione w załączniku nr 1. 

3. Instalacja Urządzeń, Stojaków lub dostarczenie Wody przez Wykonawcę następuje 

za pokwitowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem 

Urządzeń i Wody do Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Kolejne dostawy wody po zainstalowaniu Urządzeń u Zamawiającego odbywać się będą 

każdorazowo na podstawie zamówienia, w którym określona będzie liczba zamawianych Butli, 

po cenach określonych w § 4 ust. 2 b Umowy. 

2. Zamawiający będzie przesyłał zamówienia drogą mailową bądź za pomocą faksu, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać zlecone mailowo bądź faksem zamówienie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianej Wody i kubków, do lokalizacji 

wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1, w godzinach 8:00 – 15:00, najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zamówienia. 

4. Dostarczając kolejne partie Wody, Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego puste Butle. 
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§ 4. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 13 miesięcy tj. od ................ do ................ lub do wyczerpania 

kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3. 

2. Na podstawie oferty Wykonawcy, ustala się następujące warunki finansowe: 

a. Czynsz miesięczny za Urządzenie do dystrybucji wody …………….. zł (brutto/1 szt.), 

b. Woda „……….” w butli 18,9 l    …………….. zł (brutto/1 szt.), 

c. Czynsz za Stojak na butle     …………….. zł (brutto/1 szt.), 

d. Sanityzacja Urządzenia do dystrybucji wody  …………….. zł (brutto/1 szt.), 

e. Kubki białe 200 ml (op. 100 szt.)    …………….. zł (brutto/1 szt.), 

3. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie określonym 

w § 1 Umowy nie może być wyższe niż ……………………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………..……………….) w tym podatek VAT. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmian przepisów prawa, wysokość brutto 

opłat, o których umowa § 4 ust. 2, ulega odpowiedniej zmianie bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy terminowo: 

a. miesięczny czynsz za wynajęte Urządzenia i Stojaki, 

b. wynagrodzenie za dostawy Wody, Kubków i wykonaną usługę Sanityzacji – zgodnie z 

zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego, 

na podstawie wystawianych przez Wykonawcę i doręczanych Zamawiającemu faktur. 

6. Płatność za zrealizowaną dostawę następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze, w ciągu 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

7. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

§ 5. 

1. Zamawiający jest zobowiązany używać Urządzeń i Butli zgodnie z ich przeznaczeniem 

i z dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi oraz utrzymywać w czystości elementy 

zewnętrzne Urządzenia.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do używania podczas pracy Urządzeń wyłącznie Wody 

dostarczonej przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował 

jakichkolwiek części Urządzeń oraz napełniał Butli we własnym zakresie. Zamawiający 

powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym uszkodzeniu Urządzenia lub Butli. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie spowodowane używaniem Urządzeń lub Butli niezgodnie z instrukcjami obsługi.  

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące 

nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę Urządzeń lub Butli. W przypadku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w stopniu dyskwalifikującym Urządzenie lub Butle 
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z dalszego obrotu Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego tytułem odszkodowania 

zapłaty kwoty stanowiącej aktualną równowartość Urządzenia lub równowartość nowej Butli.  

6. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Urządzeń i Butli przez 

Zamawiającego. Zamawiający w swoich godzinach pracy zapewni Wykonawcy dostęp 

do Urządzeń i Butli. W przypadku naruszenia zasad opisanych w ust. 1 - 5, Wykonawca ma prawo 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw zainstalowanych Urządzeń wynikających 

z ich normalnego używania. W przypadku, gdy naprawa nie może być wykonana w miejscu 

zainstalowania, Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany Urządzenia. 

2. Koszty napraw lub wymiany Urządzeń wynikające z ich używania niezgodnie z ich 

przeznaczeniem lub instrukcjami obsługi, a także koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu 

ponosi Zamawiający. 

3. Wykonawca wykona Sanityzację wynajmowanych Urządzeń nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy 

w terminach ustalonych z Zamawiającym i na pisemne zamówienie usługi. Sanityzacja polega 

na czyszczeniu i dezynfekcji bądź wymianie niektórych elementów Urządzenia, mających stały 

kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi. 

4. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonane niezwłocznie lecz nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 

§ 7. 

1. Osobami upoważnionymi do dokonywania uzgodnień w związku z realizacją Umowy są : 

a. ze strony Zamawiającego: 

………………………… – tel. …………………………, e-mail……................................... 

b. ze strony Wykonawcy: 

………………………… – tel. …………………………, e-mail……................................... 

Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień po stronie Zamawiającego lub 

Wykonawcy nie wymaga aneksowania Umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony. 

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach swojej firmy 

(nazwy), adresu siedziby lub zamieszkania, adresu dla doręczeń faktury oraz korespondencji. 

Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w Umowie 

będą uznawane za skuteczne. 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku: 

a. gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 

b. w przypadku zmiany prawa skutkującej zmianą obciążeń publicznoprawnych dla 

Wykonawcy, w wymiarze innym niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy, 
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kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być 

zmieniona o wartość tychże obciążeń, o ile w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem 

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego 

zwiększenia, jak i zmniejszenia. Zwaloryzowane wynagrodzenie umowne będzie 

obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa. 

3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 3 oraz § 6 ust. 4 w wysokości 100 zł 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Wszystkie spory mogące wynikać na tle wykonania Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Adresy dostawy Urządzeń oraz ilość pierwszej dostawy Wody. 

2. Odpis oferty Wykonawcy. 


