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Wzór umowy - UMOWA Nr  ___ /DZ/2023 
 
zawarta w dniu  __.__.2023  w Szczecinie pomiędzy: 
 
Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  

ul. Andrzeja Struga 10 (70-784 Szczecin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000112852, kapitał zakładowy 71.588.000,00 zł. 

NIP 955-19-43-920, REGON: 811906840 

reprezentowanym przez: 

Włodzimierza Sołtysiaka - Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 

___________________________________________________________________________

__________, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________ Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem __________________________ 

NIP: ________________, REGON: ________________ 

reprezentowaną przez 

____________________ – _________________________ 
zwaną dalej Wykonawcą.  
 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa wody mineralnej w butelkach o 

pojemności 1,5 l i 0,5 l,  wody mineralnej lub źródlanej w butlach z uchwytem o pojemności 

18,9 l w ilościach i w cenach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z  

oddaniem  do używania 6 sztuk dystrybutorów do wody, 12 sztuk pompek do wody i 2 

regałów na butle z nadstawkami (96 sztuk). 

 
§ 2 

1. Wykonawca oddaje Zamawiającemu w użytkowanie  6 sztuk dystrybutorów wody typu 

________________________, o wartości handlowej _______ netto zł za sztukę, 12 

sztuk pompek do wody i 2 regały na butle z nadstawkami (96 sztuk). 

2. Dystrybutory pozostają własnością Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest zwolniony z obowiązku wniesienia kaucji za dostarczone dystrybutory. 

4. Dystrybutory zostaną zainstalowane w siedzibie Zamawiającego, w miejscach przez 

niego wskazanych i  nie mogą być poddzierżawiane osobom trzecim. 

5. Termin instalacji dystrybutorów ustala się na dzień __.0_.2023 r. 
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§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się używać dystrybutorów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie 

ma prawa dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie. Po zakończeniu umowy 

Zamawiający zobowiązany jest zwrócić urządzenia Wykonawcy w stanie 

niepogorszonym, uwzględniającym normalne zużycie eksploatacyjne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i napraw dystrybutorów, 

które wynikają z normalnego użytkowania. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za 

uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. 

3. Jeśli dystrybutor uległ nieodwracalnemu uszkodzeniu z powodu niewłaściwego 

użytkowania, Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu należności pokrywającej 

wartość handlową dystrybutora, wymienioną w § 2 umowy, pomniejszoną o stopień 

zużycia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru dystrybutorów na własny koszt w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia wygaśnięcia umowy. Zwrot ich nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo - odbiorczego. 

 
§ 4 

1. Zamawiający otrzyma do użytkowania butle 18,9 l z uchwytem, w ilości 96 szt,  

o wartości handlowej ____ zł netto za sztukę. 

2. Butle podlegać będą wymianie: puste na pełne. 

3. Po zakończeniu niniejszej umowy butle zostaną zwrócone Wykonawcy w stanie 

niepogorszonym, uwzględniającym normalne zużycie eksploatacyjne.  

4. Za butle uszkodzone z winy Zamawiającego, Wykonawca uprawniony będzie do 

naliczenia opłaty według wartości handlowej tj. ___ zł netto za sztukę. 

5. Zamawiający nie może napełniać butli wodą we własnym zakresie, ani używać innej 

wody niż tej, którą dostarcza Wykonawca. 

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wody pochodzącej  z bieżącej produkcji z 

okresem przydatności do spożycia deklarowanym przez producenta nie mniejszym niż  

6 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego i spełniającej wymagania: 

a)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych 

wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, 

poz. 466), 

b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

2020 poz.2021). 

3. Parametry jakościowe dostarczanej wody pozostają niezmienne w całym okresie 

obowiązywania umowy i określone są w  załączniku nr 1 (formularz ofertowy)  do 

niniejszej  umowy. 
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§ 6 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami w miarę potrzeb na 

podstawie odrębnych zamówień składanych przez  Zamawiającego w dowolnej formie: 

telefonicznie, faxem, mailem. Zamówienia składane telefonicznie będą bezzwłocznie 

potwierdzane przez Zamawiającego w formie pisemnej na adres  e-mail: 

___________________________.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw na podstawie uzgodnionego pomiędzy 

stronami harmonogramu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wodę w ilości określonej przez Zamawiającego 

i pod wskazany w umowie adres w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia zamówienia.  

3. Dostawy odbywać się będą w dni robocze środkami transportu Wykonawcy i na koszt 

Wykonawcy. 

4. Każda dostawa wody potwierdzona będzie dokumentem dostawy, podpisanym przez 

obie strony i zawierającym numer dostawy. Tak sporządzony dokument będzie stanowił 

podstawę wystawienia faktury. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim dniu miesiąca wystawić fakturę zbiorczą za 

wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu. Faktura musi zawierać w swojej 

treści numery dokumentów dostaw zrealizowanych do Zamawiającego. 

 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczoną wodę wg cen  

jednostkowych powiększonych o należny podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Ceny jednostkowe na dostarczoną wodę są cenami stałymi w całym okresie 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.  

2. Zapłata za dostarczoną wodę następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Każdorazowe płatności będą realizowane na podstawie dostarczonej faktury z 

adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” na rachunek bankowy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

zgłoszone jako rachunki podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i 

ujawnione we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub 

Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej). W przypadku wskazania 

do zapłaty rachunku spoza listy, lub braku możliwości wykonania płatności w 

mechanizmie podzielonej płatności (split payment) na rachunek Wykonawcy, 

Zamawiający do czasu wskazania rachunku właściwego, może wstrzymać się z 

dokonaniem zapłaty nie będąc  w opóźnieniu z zapłatą.  

4. Cena brutto podana w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy może ulec 

zmianie w okresie związania umową wyłącznie na skutek zmiany obowiązującej  stawki 

podatku VAT. Cena netto podana w ofercie  Wykonawcy pozostaje niezmienna w całym 

okresie obowiązywania umowy.  
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§8 

 
1. Wartość umowy ustala się na kwotę _________ zł brutto (słownie: 

___________________________________________________________________) 

2. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku, tj. 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

umowy; z tym że ulegnie automatycznemu wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku 

wyczerpania wartościowego lub ilościowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów wody zostały określone w załączniku nr 1 

do umowy i obejmują koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsca dostawy. Ceny 

te nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. 

4. Opcjonalnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia w 

granicach (+/-) 20 % ilości umownej dostarczonej wody pitnej na warunkach 

wynikających z zawartej umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę. 

 
§9 

W razie  rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron,  drugiej stronie 

przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za 

rażące naruszenie warunków umowy uznawane będzie w szczególności dostarczanie wody 

pitnej o parametrach niezgodnych z deklarowanymi w załączniku nr 1  oraz  dostarczanie 

wody niezgodnie z zamówieniami Zamawiającego. Odstąpienie od umowy powinno być 

poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń z zagrożeniem odstąpienia od umowy i 

powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 

 
§10 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w §9, strona 

odpowiedzialna za odstąpienie od umowy zobowiązana będzie zapłacić drugiej stronie 

karę umowną w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu z realizacji poszczególnych 

zamówień, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 

wysokości 100,00 zł  ( słownie: sto złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Suma kar umownych nie może przekraczać 25% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy kary umowne w 

zastrzeżonej wysokości.  

 
§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd  właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§12 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1. Ze strony Zamawiającego pracownik magazynu, tel. (91) 46-68-241 e-mail: 

magazyn@spad.szczecin.pl . 

2. Ze strony Wykonawcy _____________________ tel. _____________________, e-mail: 

_________________________________.  

 
§13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy, 
2. Dokumenty określające parametry wody. 
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