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UMOWA NR ..... /W/20... 
o dostawę wody pitnej  

 
zawarta dnia .......................... r. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Spółka z o.o.  

Dane Przedsiębiorstwa 
ADRES Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek 
NIP 549-000-39-06 
REGON 070505955 

KRS 0000109626 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydz. 
Gosp. KRS 

zwanym w dalszej części umowy „DOSTAWCĄ” reprezentowanym przez: 

mgr inż. Sławomir Szkółka Dyrektor, Prezes Zarządu 
mgr inż. Aleksander Brzezina Z-ca Dyrektora, Członek Zarządu 

 
a 

........................................ 

Dane Przedsiębiorstwa 
ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  
ADRES KORESPONDENCYJNY  
NIP  
REGON  
KRS  

zwanym w dalszej części umowy „ODBIORCĄ” reprezentowanej przez: 

........................................... 
§ 1. 

Dostarczanie wody odbywać się będzie na zasadach określonych niniejszą umową. 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać dla: ODBIORCY na Placu Kilińskiego 1 w Chełmku wodę wg 

wskazań licznika: 
1/woda pitna                    - ............................................... stan w dniu podpisania umowy ............. ....... 
1/woda surowa                - ............................................... stan w dniu podpisania umowy....................... 

§ 2. 
Podstawą do obliczenia zużytej wody będą wskazania wodomierza. W razie przejściowej niesprawności 
wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza. 

§ 3. 
1. Za dostarczoną wodę pitną Odbiorca zobowiązany jest uiszczać opłatę na podstawie taryf na dostawę wody 

pitnej obowiązujących na terenie działania dostawcy. 
§ 4. 

Granicę eksploatacji określa się na zasuwach odcinających przed danym obiektem. 
§ 5. 

1. Opłaty za dostarczoną wodę pitną Odbiorca przekazywać będzie przelewem lub gotówką do kasy Dostawcy. 
2. Faktury rozliczeniowe – miesięczne wystawiane będą w terminie do 7-miu dni po zakończeniu danego 

miesiąca. 
3. Należność wg dostarczonej faktury płatna będzie do 14-tu dni od daty wystawienia faktury. 
4. Nie zapłacenie w terminie ustalonych należności spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
5. Konto dostawcy: PKO SA / Chełmek 58 1240 4184 1111 0000 4650 1295 . 
6. Konto odbiorcy ………………………………………………… 
7. O zmianach w brzmieniu kont bankowych strony będą się wzajemnie informować pod rygorem poniesienia 

kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. Faktury wystawiane będą bez podpisu Odbiorcy. 
§ 6. 

Dostawca i Odbiorca, każdy w swoim zakresie, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawidłowej 
eksploatacji sieci wodnych. 

§ 7. 
Do obowiązków Odbiorcy należy: 
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1. Prowadzenie eksploatacji i remontów sieci wodnych stanowiących jego własność, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

2. Natychmiastowa likwidacja przecieków, nieszczelności i innych defektów w zarządzanych instalacjach i 
sieciach. 

3. Uzgodnienie z Dostawcą wszelkich zamierzonych zmian w sieciach i urządzeniach. 
§ 8. 

Do obowiązków Dostawcy należy: 
1. Dostarczanie Odbiorcy wody w ilościach podanych w § 1. 
2. Utrzymanie urządzeń w pompowniach oraz sieci w należytym stanie. 

§ 9. 
Dostawca ma prawo wstrzymać Odbiorcy dostawę wody w przypadku: 
1/ gdy stan techniczny sieci i urządzeń Odbiorcy grozi wystąpieniem awarii lub zagraża bezpieczeństwu, 
2/ nielegalnego poboru wody, 
3/ zalegania przez Odbiorcę z zapłatą należności za dostawę wody powyżej 7-miu dni od daty wezwania do 
zapłaty.  

§ 10. 
 
W okresie deficytu wody Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostaw wody do niezbędnego minimum. 

§ 11. 
Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności za ograniczenia i przerwy w dostawie spowodowane 
przyczynami od niego niezależnymi jak brak dopływu energii elektrycznej, awaria urządzeń lub sieci, brakiem 
lub niedostatkiem wody w ujęciu, niezawinionym przez dostawcę zanieczyszczeniem wody na ujęciu, potrzebą 
zwiększenia dopływu wody do hydrantów w czasie pożaru, zdarzeń losowych jak klęski żywiołowe, itp. 

§ 12. 
1. Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić natychmiast Dostawcę o zauważonych uszkodzeniach sieci, w celu 

wyeliminowania zaburzeń w pracy zakładu pompowo-przesyłowego wody oraz natychmiastowego 
usuwania uszkodzeń. 

2. Odbiorca zobowiązany jest uzgadniać z Dostawcą każdorazowe zmiany ilości pobranej wody, mające 
wpływ na zmianę ustalonych w umowie warunków pobierania wody. 

§ 13. 
Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu do urządzeń 
odbiorczych i kontrolno-pomiarowych. 

§ 14. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko za obopólną zgodą stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności Brak akceptacji zmian i uzupełnień zawartych 
w aneksie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy w obowiązującym trybie. 

§ 15. 
W przypadku wejścia w życie nowych przepisów, z którymi postanowienia niniejszej umowy nie będą zgodne, 
umowa pozostaje nadal ważna z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych przepisów. 

§ 16. 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie między stronami właściwy Sąd Gospodarczy dla 
miejsca w którym prowadzi działalność Dostawca. 

§ 17. 
Umowa obowiązuje od dnia ................................. i zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 1-no miesięcznym okresem 
wypowiedzenia złożonego pisemnie przy czym wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia miesiąca 
przypadającego po dniu przyjęcia na dziennik podawczy Dostawcy zgłoszenia wypowiedzenia. 

§ 18. 
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu 
otrzymuje każda ze stron. 
 
D O S T A W C A :        O D B I O R C A : 


