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 UMOWA NR ZUO/…………../2021 

 

zwana dalej „Umową” zawarta w Szczecinie w dniu ………………………….. r. pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy 

ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON 

320959491, reprezentowaną przez: 

Tomasza Lachowicza 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………… z siedzibą przy ul. ………………………. wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………… 

pod numerem KRS ……………………..; NIP ………………………….; REGON 

…………………; reprezentowaną przez: 

……………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w wyniku wyboru wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. zw. dalej: ustawa Pzp)  

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy na sukcesywną dostawę wody mineralnej 

(butelkowanej) na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy i termin realizacji. 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest sukcesywna dostawa wody pitnej 

(butelkowanej) dla pracowników Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w 

Szczecinie zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy (dalej: OPZ).  

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – 26 miesięcy od dnia pierwszej 

dostawy wody lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

3. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 przed upływem 26 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

4. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy to 1.11.2021 r. 

5. Dostarczana woda powinna spełniać parametry określone w OPZ.  
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§ 2. Organizacja dostaw. 

1. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy towaru własnym transportem i na własne 

ryzyko. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu od 

Zamawiającego zamówienia (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej lub faxem) 

najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.  

3. Zamawiający wymaga, by dostawa towaru odbywała się od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8:00 do 14:00. 

4. Dostawca zobowiązuje się do rozładunku towaru i ułożenia go zgodnie z instrukcją 

Zamawiającego. 

5. Dostawy będą odbywać się nie częściej niż raz w miesiącu. Dokładny termin i miejsce 

rozładunku zostanie wskazane przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed 

dostawą. 

 

§ 3. Wynagrodzenie. 

1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy wynosi …………………… zł netto 

(słownie ……………………………………………), powiększone o podatek VAT  

w obowiązującej stawce. 

2. Cena jednej butelki wody wynosi: 

a) 0,5 litrowej gazowanej …………………… zł netto (słownie 

…………………………………………), powiększone o podatek VAT w obowiązującej 

stawce. 

b) 0,5 litrowej niegazowanej…………………… zł netto (słownie 

…………………………………………), powiększone o podatek VAT w obowiązującej 

stawce. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane jako iloczyn ceny 

jednostkowej wskazanej w ust. 2 oraz rzeczywistej ilości dostarczonego towaru. 

4. Cena jednostkowa nie będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy  

i została przyjęta w oparciu o zestawienie ilościowe zamawiającego zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, po każdej dostawie w oparciu o dokumenty WZ z każdej z dostaw oraz 

protokoły, o których mowa w § 4 ust. 4 (jeżeli zostaną sporządzone). Jeżeli protokół 

zostanie sporządzony to informacje w nim zawarte są dla stron wiążące w pierwszej 

kolejności aniżeli dokument WZ . 

6. Do wyliczenia należnego wynagrodzenia przyjmuje się rzeczywistą ilość dostarczonej 

wody w każdej dostawie 
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7. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 

rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 3a Umowy.  

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany dokument WZ bez 

zastrzeżeń lub protokół o którym mowa w § 4 ust. 4. Jeżeli protokół ten zostanie 

sporządzony to informacje w nim zawarte są dla stron wiążące w pierwszej kolejności 

aniżeli dokument WZ . 

9. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

10. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), 

przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych. 

§ 3a. Split payment, Biała lista podatników 

1. Płatności wynikające z umowy będą realizowane w mechanizmie podzielonej płatności, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 106  ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ 

administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych 

w złotych polskich, jak i walutach obcych. 

2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 1 powyżej  

z uwagi na:  

a) brak na Białej liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego lub  

b) brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny 

brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych 

polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez 

Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),  

- Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy 

odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w lit. a) lub części wynagrodzenia 

odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w lit. b).  

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie  

7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu Zmawiającemu przez 

Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego  
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na Białej liście (w przypadku wskazanym w ust. 2 lit. a powyżej) lub dnia następnego  

po wskazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego  

w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa  

w ust. 2 lit. b powyżej). 

4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa  

w ust. 2 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę  

za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jak 

również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń  

z tym związanych. 

 

§ 4. Odbiór towaru i reklamacje. 

1. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy towaru odbywał się będzie w miejscu 

dostawy określonym przez Zamawiającego, poprzez potwierdzenie na dokumencie WZ 

przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego, odbioru każdej dostarczonej partii 

towaru.  

2. Wykonawca odpowiada za utratę bądź uszkodzenie dostarczanej wody do momentu ich 

odebrania przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest, przy przyjęciu każdej dostawy towaru, do sprawdzenia 

czy dostarczone ilości są prawidłowe i zgodne ze złożonym zamówieniem.   

4. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych towarów Zamawiający 

zobowiązuje się opisać wady w protokole i przesłać go niezwłocznie mailowo, faxem lub 

telefonicznie wraz z zawiadomieniem Wykonawcy (reklamacja).  

5. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 3 dni robocze.  

6. Dostawca zobowiązuje się do załatwienia uzasadnionej reklamacji Zamawiającego 

poprzez wymianę wadliwych jakościowo towarów lub dostarczenie brakujących towarów, 

w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.  

7. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania przyjmuje się za jej uznanie.  

8. Wyżej określone zasady mają również zastosowanie w przypadku wad ukrytych 

niemożliwych do ujawnienia przez Zamawiającego podczas przyjmowania dostaw. 

 

§ 5. Kary umowne i odstąpienie od umowy. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionej dostawy towaru Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny netto niedostarczonej partii, za 

każdy dzień zwłoki. 

2) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad lub w dostarczeniu brakujących 

towarów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny 

netto wadliwego lub brakującego asortymentu, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % ceny netto o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. Kary umowne naliczane są za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i stają się wymagalne z 

upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur  

wystawionych przez Wykonawcę. 

5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

6. Suma kar z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części niewykonanej 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:  

a) co najmniej dwukrotnego niedotrzymania terminu realizacji umowy 

b) realizacji umowy z nienależytą starannością 

c) co najmniej dwukrotnej nieuzasadnionej odmowy przyjęcia reklamacji 

d) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty (w pozostałych 

przypadkach niż określony w lit a,b,c powyżej) i pomimo wezwania 

Zamawiającego w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania umowy, w 

dalszym ciągu umowa jest wykonywana w sposób nienależyty, 

e) gdy kary umowne osiągną pułap wskazany w ust. 6 

8. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 21 dni od dnia zaistnienia 

którejkolwiek z powyższych okoliczności. 

 

 

 

§ 6. Kontakty. 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w tym do 

podpisywania protokołu odbioru zamówienia upoważnieni są:  

1) ze strony Zamawiającego: ……………………….. tel………………e-mail:……………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………tel………………………..e-mail………………. 
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2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 7 ust. 2. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

5. Integralną częścią umowy jest:  

1) Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.  

2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 


