
UMOWA nr BG-362-52/2015 

W dniu ...2015 r. w Warszawie pomiędzy: 
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej 
Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez: 
Z-cę Kanclerza UW ds. Ekonomicznych - dr Artura Chełstowskiego 

a 
firmą : PIASTPOL Klejnowski Kobierecki Sp. J. 02-288 Warszawa, ul. Kolumba 26. numer KRS 
0000099235, będącą płatnikiem VAT, NIP 1 13-00-70-353, REGON 010106363, zwaną dalej 
Sprzedawcą, reprezentowaną przez 
Prezesa - Andrzeja Klejnowskiego 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr BG-361-
52/2015 została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1 .Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie, zwane dalej dostawą, wody pitnej dla potrzeb 

pracowników jednostek Uniwersytetu Warszawskiego przez okres trzech lat, partiami według 
zapotrzebowania, począwszy od 08.08.2015 do 07.08.2018 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, 
o której mowa w §2 u s t . 1 n i n i e j s z e j u m o w y , zgodnie z ofertą z dnia 30.06.2015, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania urządzeń dozujących wodę oraz 
do sprzedaży i dostarczania niegazowanej, naturalnej wody źródlanej, której jakość nie ulegnie 
zmianie przez cały okres trwania umowy i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom 
opisanym w SIWZ ( art. 3 § 1 ust. 1) . Szczegółowa liczba urządzeń, ich lokalizacja i lista 
miejsc dostaw określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 

3.Dostawy będą miały miejsce jeden raz w tygodniu, w zależności od indywidualnie określonych 
potrzeb poszczególnych jednostek Kupującego, na adres wskazany przez Kupującego. Pierwsza 
dostawa wody odbędzie się w dniu instalacji urządzeń. 

4.Sprzedawca zapewnia możliwość realizacji dostaw interwencyjnych, poza stałym cyklem. 
Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 8(l() - 16(,(), następnego dnia po 
zamówieniu przekazanym telefonicznie. 

5. Przez „dni robocze" użyte w umowie, rozumie się dni od poniedziałku do piątku , 
z wyłączeniem świąt państwowych. 

§ 2 
1. Za wykonane dostawy wody Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę nie przekraczającą kwoty 

brutto zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy , w 
wysokości 356 208,00 zł (słownie : trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiem), 
w tym podatek VAT 23 % w wysokości 66 608,00 zł (słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy 
sześćset osiem) 

2. Cena netto za 1 pojemnik wody , tzw. butlę o pojemności 19 litrów, wynosi 7,24 zł (słownie: siedem 
24/100). 

3.Sprzedawca ma prawo składać faktury częściowe, których sumaryczna kwota brutto nie może 
przekroczyć wartości zamówienia. 

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
1 )stawki podatku od towarów i usług, 
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2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku 
gdy Sprzedawca opiera wynagrodzenie swoich pracowników na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

§ 3 
1. Kupujący zapłaci należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktur, wystawianych 

przez Sprzedawcę jeden raz w miesiącu i potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela 
Kupującego. Złącznikami do faktur będą dowody dostaw potwierdzone w miejscu odbioru 
wody. 

2. Należność będzie uregulowana przelewem z rachunku Kupującego na rachunek Sprzedawcy nr 

3. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

4. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 
6.Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 

umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

§ 4 
1.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Kupującego jest Dorota 

Sobolew, tel. 22-552-03-81. 
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Sprzedawcy jest Beata Kata 

tel. 607 530 980. 
3. Jeżeli łączna wartość zamówienia w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 2 ust.l 

niniejszej umowy, to umowa wygasa. 

§ 5 
1.Kupujący zobowiązuje się do używania urządzeń dozujących wodę zgodnie z dostarczoną 

instrukcją. 
2.Kupujący nie ma prawa dokonywania żadnych napraw urządzeń, napełniania butli we własnym 

zakresie oraz zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedawcy o każdym uszkodzeniu urządzenia. 
3.Sprzedawca zobowiązuje się do konserwacji zainstalowanych urządzeń oraz dokonywania 

wszelkich napraw urządzeń, wynikających z normalnego ich zużycia. 
4.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia używanych urządzeń i pojemników, 

Sprzedawca zastrzega sobie zwrot ich równowartości przez Kupującego wg niżej podanego 
zestawienia: 
a)ekspres barek (woda gorąca i zimna) 650,00 zł + VAT 
b) ręczna pompka do wody 
c) pojemnik na wodę (butla) 
d) dozownik porcelanowy 
e) podajnik kubków 
f) stojaki : drewniane pod butlę z pompką 

pod dozownik porcelanowy 
na butle z wodą 

60,00 zł + VAT 
22,00 zł + VAT 

105,00 zł + VAT 
25,00 zł + VAT 

110,00 zł + VAT 
80,00 zł + VAT 
50,00 zł + VAT 
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§6 
1. Strony postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

1) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną : 
a) za zwlokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy przez Sprzedawcę Kupujący 

może naliczyć karę umowną w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto , określonego w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu wody. 

b) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Sprzedawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto , określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych 
od Kupującego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art.145 ustawy -Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda 
przewyższa wysokość kar umownych. 

§ 7 
1.Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego 

niedotrzymania terminu dostawy. 
2.W przypadku rozwiązania umowy Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia pojemników i 

urządzeń dozujących w terminie trzech dni od daty rozwiązania umowy . 
3.W razie nie usunięcia pojemników i urządzeń dozujących Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę 

umowną w kwocie 15 zł + VAT za każdą sztukę sprzętu dozującego wodę (wymienionego w §5 
ust. 4 ) , za każdy dzień opóźnienia. 

§8 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku gdy w trakcie 

trwania umowy Sprzedawca ogłosi upadłość , wszczęte zostanie w stosunku do Sprzedawcy 
postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, Kupujący zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W tym przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia za wykonaną część umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 1 0 
W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
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§
n 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. 

§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
stron. 
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