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UMOWA NR …… /W/2018 
o dostawę wody pitnej i surowej 

 
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: 

Sławomir Szkółka Dyrektor, Prezes Zarządu 
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. 

1. Dostarczanie wody odbywać się będzie na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać dla: ODBIORCY na Placu Kilińskiego 1 w budynku …… 
wodę pitną oraz surową, której ilość będzie rozliczana na podstawie wodomierza zabudowanego 
na przyłączach do pomieszczenia. Parametry wodomierza będą widniały na odrębnym protokole 
z zabudowania wodomierza. 

§ 2. 

1. 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. 

1. Granicę eksploatacji określa się na zaworach odcinających przed pomieszczeniem Odbiorcy, 
przy czym wodomierz stanowi własność Dostawcy. 

§ 5. 

1. Opłaty za dostarczoną wodę pitną Odbiorca przekazywać będzie przelewem lub gotówką do kasy 
Dostawcy. 
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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. 

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

§ 7. 

1. Do obowiązków Odbiorcy należy: 

a. Prowadzenie eksploatacji i remontów sieci wodnych stanowiących jego własność, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

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

c. Uzgodnienie z Dostawcą wszelkich zamierzonych zmian w sieciach i urządzeniach. 

§ 8. 

1. Do obowiązków Dostawcy należy: 

a. Dostarczanie Odbiorcy wody w ilościach podanych w § 1. 

b. Utrzymanie urządzeń w pompowniach oraz sieci w należytym stanie. 

§ 9. 

1. Dostawca ma prawo wstrzymać Odbiorcy dostawę wody w przypadku: 

a. Gdy stan techniczny sieci i urządzeń Odbiorcy grozi wystąpieniem awarii lub zagraża 
bezpieczeństwu, 

b. Nielegalnego poboru wody, 

c. Zalegania przez Odbiorcę z zapłatą należności za dostawę wody powyżej 7-u dni od daty 
wezwania do zapłaty będzie skutkowało wstrzymaniem dostaw wody oraz rozwiązaniem umowy 
o dostawę wody z dniem wyznaczonym w terminie zapłaty.  

§ 10. 

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

§ 11. 

1. 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 
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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. 

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

§ 14. 

1. 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. 

1. 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. 

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

2. W sprawach których nie wyjaśnionych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. 2017 poz. 2180). 

§ 17. 

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………. i zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. 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. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
egzemplarzu otrzymuje każda ze stron. 

 

 

ODBIORCA 
 
 
 

DOSTAWCA 

…………………………………… …………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR ……../W/2018 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 
1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, 
KRS: 0000109626, NIP 549-000-39-06, Regon 070505955, dane do kontaktu: 

 
1) telefon: 33 846 13 77. 
2) adres e-mail: biuro@enwos.pl. 

 
b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@enwos.pl. 
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży wody - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., 

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne, np.: 

 
1) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, 
2) biuro rachunkowe, 
3) firma IT. 
 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność 
do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia 
wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał 
najdłużej, 

f. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie 

dobrowolne. 
 
 

ODBIORCA 
 
 
 

DOSTAWCA 

…………………………………… …………………………………… 
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