
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 

UMOWA Nr WAW-WA.2720.14.2020 

(WZÓR) 

 

oznaczenie stron 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem Umowy jest dostawa naturalnej wody mineralnej …………….………. (nazwa handlowa) 
zwanej dalej „Wodą”, w butelkach plastikowych o pojemnościach 0,5 litra. 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianej Wody, do lokalizacji wskazanych przez 
Zamawiającego, w godzinach 8:00 – 15:00, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego pisemnego zamówienia. 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania do 30.09.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, 
o której mowa w ust.3 

2. Na podstawie oferty Wykonawcy, ustala się cenę jednostkową : 

1) woda mineralna wysokonasycona dwutlenkiem węgla  ..…… (brutto/1 szt.), 

2) woda mineralna nienasycona dwutlenkiem węgla   ..…… (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 w ust. 2, ulega odpowiedniej zmianie bez konieczności sporządzania 
aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy terminowo wynagrodzenie za dostawy Wody, 
zgodnie z zamówieniami, 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. 

§ 4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo w czasie obowiązywania umowy do sprawdzenia ważności 
świadectwa oceny i kalifikacji rodzajowej dopuszczającego do stosowania w obrocie w celach 
spożywczych dostarczanej wody. 

§ 5. 

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

1) ze strony Zamawiającego:  

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

2) ze strony Wykonawcy: 

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

§ 6. 

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

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku: 

1) gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można 
było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 

2) w przypadku zmiany prawa skutkującej zmianą obciążeń publicznoprawnych dla 
Wykonawcy, w wymiarze innym niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy, 
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 w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych za każdy 
przypadek naruszenia postanowień przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). 

6. Wszystkie spory mogące wynikać na tle wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

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

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia oferty Wykonawcy. 


