
PROJEKT 

 

 

UMOWA Nr   

       ZAWARTA W DNIU  ………….. roku                  

             

 

 
Pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni,, z siedzibą w Gdyni,   ul. 

Chrzanowskiego 10, (kod pocztowy  81-338 ), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

 

1.  ………………………………………………. 
przy Kontrasygnacie Głównego Księgowego ... 

a: 
……………………………………………………… z siedzibą  

  

w …………………………………………………… 

 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  kodeksu spółek  handlowych 

2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia  działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 

3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 

 

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

 
 

którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego (zgodnie z art. 4 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 

1843 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się). 
 

Sukcesywna dostawa wody w galonach 18,9 l wraz z dzierżawą urządzeń do dystrybucji na 
potrzeby pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni 

 
 

o następującej treści: 
 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy  

 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa wody źródlanej , dzierżawa urządzeń dozujących 

wodę oraz sanityzacja dostarczonych urządzeń. 

2. Woda źródlana …… dostarczana będzie sukcesywnie przez Wykonawcę dla potrzeb 

Zamawiającego w butlach o pojemności 18,9 l l (system 5-cio galonowy), w ilości 2000 szt., 

zwanych dalej „towarem”  
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3. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu 38 urządzeń dozujących wodę oraz osprzęt 

i akcesoria do tych urządzeń zwanych dalej „urządzeniami”. Wykaz adresów pod które 

Wykonawca dostarczy urządzenia Zamawiającemu zawarty jest w załączniku nr 1 

stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość zamawianego towaru może być w rzeczywistości 

inna i nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wodę odpowiadającą pod 

względem jakości wymaganiom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2015 r, poz. 1989 z późn. zm.). 

 

 

§ 2 

 

Termin wykonania 

 

Niniejszą umowę strony zawierają na okres od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 

 

§ 3 

 

Warunki dostawy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw towaru, od dnia 01.01.2021 r. do 

dnia 31.12.2022 r. 

2. Miejscem dostaw towaru jest: Magazyn  Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 

10, 81-338 Gdynia. 

3. Dostawa żądanego towaru, zamówionego przez Zamawiającego, na miejsce o którym 

mowa w ust. 2 nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty złożonego Wykonawcy 

zamówienia. 

4. Dostawy towaru następować będą na podstawie zamówień częściowych składanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie częściej jak trzy razy w miesiącu.  

W zamówieniu przesłanym drogą elektroniczną Zamawiający wskaże ilość zamawianego 

towaru. 

5. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w dni robocze w godz. 7.30 – 13.00 

6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu oraz 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 

7. Realizacja dostawy niezgodna z zamówieniem, o którym mowa w ust. 4 zobowiązuje 

Wykonawcę do wymiany towaru w terminie do 3 dni, na zgodny z zamówieniem, licząc 

od daty otrzymanego przez Wykonawcę zawiadomienia o zaistniałym fakcie przesłanego 

drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli w dostarczonych przez Wykonawcę towarach ujawnione zostaną wady w trakcie 

trwania niniejszej umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o wadach, takiej samej ilości niewadliwych towarów.  
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§ 4 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Zamawiający za realizację zadania zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej 

 wysokości ………………… brutto (słownie: …………………………), podatek VAT w 

stawce 23%, w tym : 

a) …………… zł brutto (słownie: ………………. zł), w tym podatek VAT w 

stawce 23% tj. w wysokości  …………… zł  tj. ……….. zł brutto za 1 szt. 

wody w galonie 18,9 l, 

b) ………….. zł brutto (słownie: s……………………..), w tym podatek VAT w 

stawce 23% tj. w wysokości ……………. zł tj. ……………….. zł brutto za 

dzierżawę jednego urządzenia zainstalowanego u Zamawiającego, za każdy 

miesiąc kalendarzowy, 

c) …………… zł brutto ( ………………………….), w tym podatek VAT w 

stawce 23% tj. w wysokości  ……….. zł  tj. ………… zł brutto za sanityzację 

jednego urządzenia raz na 6 m-cy. 

d) …………… zł brutto ( ………………………….), w tym podatek VAT w 

stawce 23% tj. w wysokości  ……….. zł  tj. ………… zł brutto za kaucję 1 szt. 

galonu. 

e) …………… zł brutto ( ………………………….), w tym podatek VAT w 

stawce 23% tj. w wysokości  ……….. zł  tj. ………… zł brutto za kaucję 1 szt 

stojaka na galony 

2. Wykonawca gwarantuje stałość wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1. 

3. Faktury VAT wystawiane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu na podstawie 

dokonanych dostaw dla Zamawiającego z danego miesiąca, określające szczegółowo ilość 

dostarczonego towaru.  

4. Faktury będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na, 

wskazany na fakturze, rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez 

Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania towaru właściwego. 

6. Oświadczamy ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery    

identyfikacji podatkowej:  

Zamawiający: PL 5860014932 

Wykonawca:   

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 

 

Urządzenia i butle 

 

1. Zamawiający nie może użyczać urządzeń i towaru, oddawać w podnajem albo 

wydzierżawiać bez pisemnej zgody Wykonawcy.  Zamawiający nie może ustanawiać 

na urządzeniach i towarach żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz nie może 
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przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Wykonawcy.  

2. Opakowania za dostarczaną wodę podlegają zwrotowi. W przypadku zaginięcia lub 

uszkodzenia opakowania (butli) Zamawiający zostanie obciążony kwotą ……… 

brutto (słownie:…………………….) za butlę. Zwroty rozliczane będą na podstawie 

dokumentu „dowód dostawy”.  

3. Zamawiający jest zobowiązany używać urządzeń i towaru zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz utrzymywać je w czystości. Zamawiający zobowiązuje się do 

używania na dostarczonych urządzeniach wyłącznie wody źródlanej …………….. 

4. Zamawiający nie może dokonywać samodzielnie żadnych napraw, zmian w 

urządzeniach oraz nie może napełniać butli we własnym zakresie. 

5. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym uszkodzeniu 

urządzenia lub butli. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem urządzeń lub towaru 

niezgodnie z przeznaczeniem. 

7. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania urządzeń i towaru 

przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń i towaru w 

godzinach otwarcia obiektów w których urządzenia te zostały zainstalowane.   

8. Zamawiający nie może zmienić miejsca adresu zainstalowania urządzenia bez 

pisemnej zgody Wykonawcy.  

9. Wykonawca będzie przeprowadzać co 6 miesięcy sanityzację urządzeń 

przeznaczonych do bezpośredniego dozowania wody, znajdujących się w użytkowaniu 

Zamawiającego, a będących własnością Wykonawcy. Dla przeprowadzenia 

sanityzacji, Zamawiający udostępni Wykonawcy wydzierżawione urządzenia.  

10. W przypadku gdy Zamawiający uniemożliwieni Wykonawcy dokonanie sanityzacji 

urządzeń, Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za złą jakość wody, do 

czasu umożliwienia Wykonawcy dokonania sanityzacji urządzeń. Do tego czasu 

odpowiedzialność za jakość wody przechodzi na Zamawiającego.  

 
 

 

§ 6  

 
Serwis 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń o ile 

uszkodzenia będą wynikały z normalnego używania tych urządzeń. Koszty napraw 

urządzeń, gdy uszkodzenia były wynikiem używania urządzeń niezgodnie 

z przeznaczeniem, ponosi Zamawiający. 

2. Wykonawca naprawi urządzenie w ciągu 1 dnia roboczego ( tj do 24 h od zgłoszenia), 

o ile względy techniczne temu nie przeszkodzą. Termin naprawy zaczyna biec od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy  przez Zamawiającego o uszkodzeniu. 

3. W przypadku niemożności naprawiania uszkodzonego urządzenia w terminie o którym 

mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenie/a 

zastępcze zachowując ww. termin.   
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§ 7 

 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części, 

i gdy to opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, 

zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od powstania 

opóźnienia do odstąpienia od umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3 pkt 3.2 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

3.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za opóźnienie, w wykonaniu dostawy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 3 

lub w wymianie towaru w terminie o którym mowa w § 3 ust. 7 i 8 umowy w 

wysokości 0, 5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień 

opóźnienia;  

b) za opóźnienia, w wymianie lub naprawie urządzenia o którym mowa w § 6 

w wysokości 0,5% wartości ostatniego zrealizowanego zamówienia brutto za 

każdy dzień opóźnienia. 

c)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w tym w sytuacji o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 % od 

wartości kwoty brutto umowy  

d)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % od wartości kwoty brutto umowy; 

3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie 

wynosi 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego.  

6.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 

§ 8 

 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości anektowania umowy na kolejne 12 

miesięcy. 
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§ 9 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony 

rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze 

sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 

i dwóch dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


