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UMOWA  

zawarta w dniu 30.05.2022 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790,   

REGON 291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana – Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Odbiorcą” lub „Zamawiającym” 

a  

„Aqua Serwis System” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 

ul. Peryferyjna 10, 25-562 Kielce, NIP 9591915769, REGON 260437563, wpisaną do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374303 reprezentowanym przez: 

Marcina Kaczmarskiego – Prezesa Zarządu  
zwanym dalej „Dostawcą” lub „Wykonawcą” 

 

Wartość dostawy poniżej 130 000 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Wykonawcę wybrano w oparciu o§ 7 art. 1 pkt.7 Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20.01.2021 r. 

  

Przedmiot umowy finansowany z działu 750, rozdziału 75020, paragrafu 3020. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Kielcach naturalnej wody mineralnej o nazwie „Buskowianka – Zdrój” (rodzaj: 

gazowanej, lekko gazowanej, niegazowanej) w przewidywanej ilości – maksymalnie 6500 

butelek typu PET o pojemności 1,5 l.  

2. Odbiorca zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień poszczególnych rodzajów 

wody stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych  

w ofercie. 

3. Cena jednostkowa za jedną butelkę naturalnej wody mineralnej „Buskowianka – Zdrój” 

(gazowanej, niegazowanej, lekko gazowanej) została określona w ofercie Dostawcy z dnia 

20.05.2022 r. i wynosi 1,40 zł brutto w tym VAT, słownie jeden złoty 40/100. 

4. Łączne wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty 9100 zł brutto, słownie dziewięć tysięcy, sto złotych 00/100.  

5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wyliczona została zgodnie ze wskazaniami Odbiorcy w ofercie, jako iloczyn ryczałtowej 

ceny jednostkowej brutto za 1 butelkę naturalnej wody mineralnej o pojemności 1,5 l 
oraz faktycznej ilości dostarczonych butelek danego rodzaju. 

6. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym m. in. koszty dostawy, wniesienia i rozładunku w siedzibie Odbiorcy.  

7. Ryczałtowa cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w czasie trwania niniejszej umowy. 

8. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.  

9. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Dostawcę jego siłami i sprzętem, przy użyciu 

własnych narzędzi i materiałów, których koszt wliczony został w cenę usługi. 
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§ 2 

 

1. Naturalna woda mineralna odpowiadać musi pod względem jakości wymaganiom polskich 

norm (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód 

mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85 poz. 466) oraz być 

wykazana w Obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu wód uznawanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ 

2021.99). 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

oraz: 

a) posiada wymagane świadectwa jakościowe, 

b) posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania (butelki plastikowe typu PET 1,5 l), 

c) posiada termin przydatności do spożycia każdorazowo minimum 12 miesięcy od daty 

dostawy (z bieżącej produkcji), 

d) woda jest klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym zapachu i smaku.  

 

§ 3 

 

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r. lub do 

wyczerpania ilości 6500 butelek. 

 

§ 4 

 

1. Dostawa wody następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień jednostkowych 

składanych przez Odbiorcę za pośrednictwem: 

a) telefonu na nr: 41 368 39 60, 607 782 406 

b) e-maila na adres: awypych@aquaserwis.com.pl  

Dostawca odpowiada za stan techniczny tych urządzeń i ich dostępność. 

2. W zamówieniu Odbiorca określa: 

a) ilość wody gazowanej, 

b) ilość wody lekko gazowanej, 

c) ilość wody niegazowanej, 

d) miejsce dostawy zamówionej partii i rozładunku, 

e) datę dostawy. 

3. Dostawca dostarczy zamówioną partię wody własnym transportem i na własne ryzyko  

w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Odbiorcę do siedziby tj. 

Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, poziom -1, pokój nr 015 

(pomieszczenie gospodarcze). 

4. Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 

do 14:00. 

 

§ 5  

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy i upoważnionymi do kontaktów, 

składania zamówień itp. są: 

a) po stronie Dostawcy Aleksandra Czwartos, tel. 41 368 39 60, 607 782 406, e-mail: 

awypych@aquaserwis.com.pl 

b) po stronie Odbiorcy Irmina Jurkiewicz, tel. 41 200 16 07, fax 41 200 12 10 

e-mail: Jurkiewicz.i@powiat.kielce.pl 

mailto:awypych@aquaserwis.com.pl
mailto:awypych@aquaserwis.com.pl
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

W przypadku takiej zmiany każda ze stron informuje pisemnie drugą stronę, pod rygorem 

nieważności, o nowej upoważnionej osobie. 

§ 6 

 

1. Zapłata za dostarczoną wodę, w sposób zgodny z zamówieniem jednostkowym, 

następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii i jej odbiorze przez Odbiorcę na 

podstawie protokołu odbioru oraz faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Dostawcę z 

terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia ich Odbiorcy, w formie przelewu na rachunek 

bankowy nr 75 1020 2629 0000 9802 0311 7835 PKO Bank Polski.  

2. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.  

3. Dostawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 

2 powyżej.  

4. W przypadku, gdy rachunek Dostawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 3 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 

określonym w ust. 1, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.  

5. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w ust. 1 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Dostawcy 

w terminie wskazanym w ust. 1. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w 

terminie określonym w ust. 1, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z 

tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

6. Faktury powinny być wystawione wg poniższych danych: 

 Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 

 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawione faktury.  

 

 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania zamówienia jednostkowego w terminie, o którym mowa w §4 

ust. 3 umowy, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w 

wysokości 0,5 % wartości zamówionej danej partii wody za każdy dzień zwłoki do dnia 

faktycznego odbioru potwierdzonego przez Odbiorcę. 

2. W przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 1000 zł brutto. 

3. Odbiorca zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawianych 

przez Dostawcę faktur VAT, na co ten wyraża zgodę. 

4. Kary umowne, o których mowa powyżej, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji, przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 1000 zł brutto. 

5. W przypadku, gdy kary umowne  nie pokryją całkowitej wartości szkody, Odbiorca może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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§ 8 

 

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

leży w interesie Odbiorcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy zrealizowanej do  dnia, w którym się o powyższym dowiedział. 

3. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy i/lub umyślnego wyrządzenia 

szkody przez Dostawcę, Odbiorca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

4. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar 

umownych osiągnie 500 zł brutto w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki stanowiącej 

podstawę do odstąpienia. 

5. W przypadku, gdy Dostawca opóźni się co najmniej dwukrotnie z realizacją zamówienia 

jednostkowego, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  

z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, z uwzględnieniem konsekwencji przewidzianych  

w § 7 ust. 2 i w terminie wskazanym w ust.7. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w umowie może nastąpić do 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia. 

 

§ 9 

 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

wynikających z RODO, tj.: 

−     obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał 

(chyba że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO), 

−     obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO, 

−     w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
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§ 10 

 

Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych: 

1.   W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest 

z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego 

przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji 

o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 

a)   Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe 

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę 

Kieleckiego. 

b)  W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

c)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 

realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d)  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych 

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e)   Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych 

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f)  Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa. 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Do rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogą wynikać z niniejszej umowy właściwy 

będzie Sąd Rejonowy w Kielcach. 

§ 13 

 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy, 

dwa egzemplarze dla Odbiorcy. 

2. Załącznikami do umowy stanowiącymi integralną część umowy są: 

- Załącznik Nr 1 – Oferta Dostawcy z dnia 20.05.2022 r.  

 

 

ODBIORCA  

                                                                                                                       DOSTAWCA 

 

Podpisał Starosta Mirosław Gębski 
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