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Umowa nr CRU-K/Gd/    / 2018 

 

zawarta w dniu ……………..r. w Gdyni pomiędzy: 

 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031521, 

kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł,  NIP 526-25-57-278,   REGON 017319719-00070 

reprezentowaną przez: 

1.  Zbigniewa Labudę                    -  Dyrektora Oddziału ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.     

                                                           Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni 

2. Katarzynę Piwońską – Cioch  -  z-cę Dyrektora Oddziału ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

                                                          Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a  

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

  

zwanym/ą  dalej „Dostawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami”,  każda z osobna „Stroną” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest realizacja przez Dostawcę na rzecz 

Zamawiającego dostawy wody mineralnej średniozmineralizowanej dla pracowników Oddziału 

”Przewozy Regionalne” sp. z o. o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni, zwanej dalej „wodą” 

w asortymencie i ilości określonych w załączniku nr 1 do Umowy za wynagrodzeniem.  

                                                                                 

                                                                               § 2 

Realizacja Umowy 

1.  Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy wody na warunkach określonych w Umowie. 

2. Dostawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy dostarczać wodę partiami, po 

uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Ilość dostaw wody, które zostaną 

zrealizowane w czasie obowiązywania Umowy, ilość opakowań wody, która ma zostać 

dostarczona w danej dostawie do wyznaczonego miejsca dostawy, a także miejsca dostawy wody 

określa załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamówienia będą składane Dostawcy faksem lub drogą elektroniczną.  

4. W składanych zamówieniach Zamawiający wskaże miejsce dostawy, asortyment i ilość 

opakowań wody, która ma zostać dostarczona. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamówioną wodę w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.  
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5.    Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną wodę we własnym zakresie, na swój koszt i  

ryzyko. 

6.  Woda powinna być dostarczana w butelkach o pojemności 1,5 l oraz 0,5l  i wyróżniać się 

pierwotną czystością, stałym naturalnym składem chemicznym oraz zawartością makro i 

mikroskładników w ilościach i wzajemnych proporcjach korzystnych dla zdrowia.  

7.   Woda powinna posiadać atest - gwarancję jakości oraz spełniać wymagania organoleptyczne, 

chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne dla butelkowanych naturalnych wód mineralnych, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 85 

poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zm).  

8.  Dostarczona woda musi posiadać termin przydatności do spożycia wynoszący minimum 6 

miesięcy licząc od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.  

9.   Wraz z poszczególnymi partiami wody Dostawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację i 

dokument WZ, które będą stanowiły podstawę odbioru wody.  

10.  Zamawiający odmówi przyjęcia wody, jeśli w trakcie odbioru stwierdzi, że dostarczona partia 

wody nie spełnia wymogów jakościowych lub jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. 

11.  W przypadku, o którym mowa w ust 10 niniejszego paragrafu Dostawca zobowiązany jest do 

wymiany zakwestionowanej partii wody w terminie 3 dni roboczych.  

12. W przypadku wykrycia wady wody, Zamawiający zobowiązany jest złożyć reklamację 

Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, nie później niż w 

terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi uważa się za uznanie reklamacji. 

Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wody wolnej od wad, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji.  

13. Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnia się: 

       1) ze strony Dostawcy …………………………………………………. 

       2) ze strony Zamawiającego …………………………………………… 

 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 września 2018 r. 

 

§ 4 

Wartość Umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kwotę 

……………( słownie: ……………………..) netto plus należny podatek VAT tj. kwotę 

……………. (słownie: ……………………….) brutto zgodnie z ofertą z dnia ……………..  

2. Cena jednostkowa netto za opakowanie wody (1,5 l oraz 0,5 l) określona w załączniku nr 1 do 

Umowy- nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3. Wartość Umowy wskazana w ust 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty i opłaty 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i nie ulegnie zmianie do czasu jej wykonania z 

wyjątkiem przypadku określonego w ust 5 niniejszego paragrafu.  

4. Nieuwzględnienie przez Dostawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz realizację 

przedmiotu Umowy nie będzie stanowiło podstawy do domagania się przez Dostawcę ich 

pokrycia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia 

określonego w załączniku nr 1 maksymalnie o 20%, a tym samym zmniejszenia lub zwiększenia 
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wartości Umowy o 20%. Z tytułu ograniczenia przedmiotu zamówienia Dostawcy nie 

przysługują przeciwko Zamawiającemu roszczenia odszkodowawcze oraz inne roszczenia. 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie między Stronami odbywać się będzie na podstawie wystawianych przez Dostawcę 

faktur VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie załączona do niej specyfikacja i dokument WZ, 

wystawione przez Dostawcę i podpisane przez Zamawiającego. 

3. Dostawca będzie wystawiał faktury VAT po każdorazowym zrealizowaniu złożonego przez 

Zamawiającego zamówienia. Kwota wskazana na fakturze VAT będzie wyliczana z 

uwzględnieniem rodzaju i ilości wody dostarczonej w danej partii. 

4. Na fakturze VAT Dostawca zobowiązany jest podać następujące dane Zamawiającego: 

”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa – Oddział Pomorski z 

siedzibą w Gdyni, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia, NIP 526–25–57–278 oraz 

imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego w kontaktach z Dostawcą.  

5. Należność wynikającą z wystawionych faktur VAT Zamawiający ureguluje przelewem w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek 

bankowy Dostawcy wskazany w fakturze. 

6. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT, uprawionymi do 

wystawiania faktur VAT. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Dostawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe 

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

9. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 niniejszego 

paragrafu, wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Dostawcy.   

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Dostawcę następującymi karami umownymi: 

1) za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust 4 i 11 – w wysokości 50 zł za 

każdy dzień opóźnienia 

2) za wypowiedzenie Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 50 

zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie 

przewidziano kar umownych.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Dostawcy oraz innych wierzytelności przysługujących Dostawcy od 

Zamawiającego. 

4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust 1 pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia 

Dostawcy z obowiązku dalszego wykonania przedmiotu Umowy. 

       

§ 7 
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Wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) braku realizacji przez Dostawcę dostawy w terminach wskazanych § 2 ust 4, 11 i 12,  

2) naruszenia przez Dostawcę innego, niż wskazany w ust 1 niniejszego paragrafu, 

obowiązku Dostawcy wynikającego z treści Umowy, mimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji Umowy 

3) likwidacji Dostawcy  

4) zajęcia całego majątku Dostawcy 

2. Dostawca ma prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:   

 1) likwidacji Zamawiającego  

 2)  zajęcia całego majątku Zamawiającego 

3. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową: 

Zamawiający: ”Przewozy Regionalne” spółka z o. o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni,  

ul Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia 

Dostawca: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

2. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez 

pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana 

przez Dostawcę bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może być podstawą jej rozwiązania z przyczyn 

leżących po stronie Dostawcy.  

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności 

pozostałych jej postanowień. W miejsce postanowień nieważnych, strony niezwłocznie 

uzgodnią takie postanowienia, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień 

nieważnych. 

4.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej podpisanej  przez obie Strony. 

5.  Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby oddziału ''Przewozy Regionalne'' sp. z o.o. Oddział Pomorski 

z siedzibą w Gdyni. 

6.  W  sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dostawcy i 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający:                                                                                                Dostawca: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Lp. Nazwa asortymentu 
jedn. 

miary/ cena 
jednostkowa netto  

Ilość 
opak. 

Ilość dostaw Miejsce dostawy 

1 
Woda mineralna gazowana 
 ( 1,5l ) 

opak./   zł 9576 

1 dostawa 
4032 

2 dostawa 
3024 

3 dostawa 
2520 

 
 

Magazyn 
Zamawiającego 

 
ul. Tucholska 6a 
89-600 Chojnice 

 
2 

Woda mineralna niegazowana  
( 1,5 l) 

opak./  zł 3024 

1 dostawa 
1512 

2 dostawa 
1008 

3 dostawa 
504 

3 
Woda mineralna gazowana 
 ( 1,5l ) 

opak./   zł 4032 

1 dostawa 
3024 

2 dostawa 
1008 

Magazyn     
Zamawiającego 

 
ul. Grunwaldzka 17 

76-200 Słupsk 
 
 
 

4 
Woda mineralna niegazowana  
( 1,5 l) 

opak./ zł 1008 

1 dostawa 
504 

2 dostawa 
504 

 

 

5 

 

 

 

 

Woda  
mineralna gazowana 
( 1,5 l ) 

 
 

opak./ zł 
7032 

1 dostawa 
3024 

2 dostawa 
2520 

3 dostawa 
1488 Magazyn 

Zamawiającego 
 

ul. Krzywoustego 7 
81-035 Gdynia 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Woda mineralna niegazowana 
( 1,5 l ) 

 
opak./ zł 

3762 

1 dostawa 
1512 

2 dostawa 
1242 

3 dostawa 
1008 

7 
 
Woda mineralna gazowana (0,5 l) 

Opak./  zł 492 
1 dostawa 

492 

8 
 
Woda mineralna niegazowana (0,5 l) 

opak./   zł 300 
1 dostawa 

300 

9 
Woda mineralna gazowana  
(1,5 l) 

opak./ zł 504 
1 dostawa 

504 
 

 
 

 
Magazyn 

zamawiającego 
 

Ul. Morska 350a 
81-002 Gdynia  

10 
Woda mineralna niegazowana 
(1,5 l) 

opak./  zł 504 
1 dostawa 

504 
 

 
Fakturę VAT wystawić i przesłać na poniższy adres 
 
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
ul. Wileńska 14a , 03-414 Warszawa 
Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni 
ul. Bolesława Krzywoustego 7 
81-035 GDYNIA                     
NIP 526-25-57-278 
 
 

      Zamawiający:                                                                                                                                       Dostawca: 

 

 
 

 


