Wzór
Umowa
dostawy wody na potrzeby świadczenia usług utrzymania czystości taboru kolejowego
Zawarta w Katowicach w dniu ...............
Pomiędzy:
Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-040), przy
ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000357114, o kapitale
zakładowym w wysokości 26 524 500 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 954-26997-16, REGON: 241592956,
reprezentowana przez:

........................................ - ........................................
........................................ - ........................................
Zwanym dalej Dostawcą
A
………………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w …………… (00-000), przy ul. …………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez ………………………………………… pod nr KRS: 000000000, NIP: 0000000000, REGON:
000000000
reprezentowana przez:
........................................ - ........................
........................................ - ........................
Zwanym dalej Odbiorcą
Zwanymi łącznie Stronami

Na podstawie pkt. 3. 1 Załącznika nr 3 (Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji usługi
utrzymania w czystości taboru oraz opróżniania zbiorników WC z zamkniętym obiegiem) do Umowy
świadczenia usług utrzymania czystości taboru kolejowego oraz świadczenia usługi polegającej na
opróżnianiu zbiorników WC z zamkniętym obiegiem (odfekalnianie), KS/ZP/18/2013 zawartej w
Katowicach w dniu ……………………………, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Niniejsza Umowa określa warunki dostawy wody przez Dostawcę do obiektu pod nazwą
………………… zlokalizowanego w ……………
§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy wody do obiektu określonego w § 1 Umowy, a Odbiorca
zobowiązuje się do uiszczania opłat za dostarczoną wodę.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, będzie obliczana na podstawie wskazań wodomierzy wykazanych
w Załączniku nr 1 do Umowy.
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3. Stawki za każdy metr sześcienny dostarczonej wody i utrzymanie sieci wodociągowej wynoszą:
woda - …… zł, utrzymanie sieci wodociągowej – …… zł. Do kosztu dostawy i utrzymania sieci
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej.
4. Zmiana stawki, o której mowa w ust. 3, wynikająca ze zmian w stawkach pobieranych od
Dostawcy, nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji Odbiorcy przez
Dostawcę.
5. Opłaty za dostawę wody będzie przedstawiana na fakturze VAT płatnej w terminie 14 (czternastu)
dni od daty wystawienia faktury.
§3
2. W przypadku awarii sieci wodociągowej z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody, ani za szkodę powstałą z tego tytułu po
stronie Odbiorcy.
3. W przypadku niesprawności wodomierzy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia
z miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym niesprawność wodomierzy została
stwierdzona.
§4
1. Wszelkie opłaty wynikłe z postanowień umowy, Odbiorca zobowiązuje się wpłacać na rachunek
bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 62 1050 1214 1000 0023 4940
5825.
2. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Dostawcy.
3. Za opóźnienie w regulowaniu należności przez Odbiorcę, Dostawca będzie naliczał ustawowe
odsetki.
4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury VAT nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. Adres doręczenia faktur VAT: 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel.: 727-030-003. Odbiorca
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Dostawcę o zmianie adresu dla doręczenia. Naruszenie
tego zobowiązania powoduje, że pisma wysyłane na wskazany adres uważa się za doręczone.
6. W przypadku uchybienia ww. warunków wszelkie negatywne dla Dostawcy konsekwencje
finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Dostawcę prawa do odliczenia podatku VAT
w wyniku:
- zastosowania u Dostawcy przepisów art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 z 2004r. poz.535 z późn. zm.),
- nie podania w fakturze nr PKWiU lub podstawy prawnej zastosowania zwolnienia z VAT zgodnie
z wymogami § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług (Dz. U. nr.68 z 2011 r. 360) poniesie Odbiorca.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………… ……………… do ……………………
§6
Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§7
Wszelkie zmiany w umowie w tym jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy Strony będą starać się załatwić polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory zostaną oddane pod rozstrzygnięcie właściwemu
miejscowo dla siedziby Dostawcy Sądowi Powszechnemu.
3. Odbiorca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez wyraźnej
zgody Dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności wierzytelność nie może być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Odbiorcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
Odbiorca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela
(art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

Dostawca:

Odbiorca:
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Załącznik nr 1 do Umowy
Wskazania wodomierzy zainstalowanych na terenie …………………………….

Lp.

Wodomierz

Stan na dzień
………………
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