Umowa
z dnia ……….………. dotycząca usługi eksploatacji wodomierza ogrodowego zawarta pomiędzy:
Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051276, o kapitale
zakładowym w kwocie 325 240 500,00 zł NIP 554 030 92 41, zwaną w umowie SPÓŁKĄ w imieniu
której występują:
1.
2.

…………………………………………………….. - Członek Zarządu
………………………………………………………- Członek Zarządu

a ……………………………………………………………………..…………………………………..…………
zam. ………………………………….…………………………………………………………….……………….
PESEL ………….……………………….
zwanym dalej ODBIORCĄ.
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.
1.
2.

ODBIORCA zleca, a SPÓŁKA przyjmuje do wykonania, świadczenie usługi eksploatacji
wodomierza ogrodowego z modułem radiowym [zwanych dalej Zestawem pomiarowym].
SPÓŁKA wyposaży nieruchomość ODBIORCY w Zestaw pomiarowy [zgodnie ze zleceniem
technicznym].
§ 2.

1.

Z chwilą zainstalowania, Zestaw pomiarowy przechodzi na własność ODBIORCY,
a SPÓŁKA podejmuje świadczenie usługi eksploatacji, co zostanie potwierdzone podpisem
ODBIORCY na zleceniu technicznym.
2. Do obowiązków SPÓŁKI należy:
a) monitorowanie cechy legalizacyjnej,
b) wymiana wodomierza z chwilą upływu ważności cechy legalizacyjnej,
c) w przypadku awarii Zestawu pomiarowego wymiana jego niesprawnych elementów oraz
plomby na śrubunku,
d) zgłaszanie ODBIORCY odstępstw od normalnego zużycia wody, zwłaszcza w celu
zapobiegania wyciekom wody.
§ 3.
1.

2.

ODBIORCA zobowiązuje się do:
a) nie dokonywania żadnych zmian lokalizacji Zestawu pomiarowego,
b) zapewnienia przedstawicielom SPÓŁKI swobodnego dostępu do Zestawu pomiarowego,
c) zabezpieczenia Zestawu pomiarowego przed działaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych,
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi
oraz
ingerencją
osób
nieuprawnionych,
d) powstrzymywania się od dokonywania jakichkolwiek ingerencji w działanie Zestawu
pomiarowego,
e) niezwłocznego powiadamiania SPÓŁKI o nieprawidłowościach w działaniu Zestawu
pomiarowego.
Za niesprawności wynikające z niewłaściwego użytkowania Zestawu pomiarowego przez
ODBIORCĘ oraz za zawinione działania ODBIORCY powodujące szkodę na Zestawie
pomiarowym SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności i nie przystąpi do ich usuwania w
ramach opłaty wskazanej w § 4 ust. 1.

§ 4.
1.

ODBIORCA będzie uiszczał na rzecz SPÓŁKI miesięczną opłatę za każdy zainstalowany
Zestaw pomiarowy w wysokości 3,98 zł [trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy]
plus VAT wg obowiązującej stawki. SPÓŁKA zobowiązuje się do utrzymania opłaty w
powyższej wysokości przez okres 5 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. W momencie kolejnych wymian wodomierza ogrodowego, wysokość opłaty może ulec
zmianie w następstwie zmiany kosztów usługi eksploatacji.
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury w terminie w niej oznaczonym. Faktury będą
wystawiane odpowiednio dla okresów rozliczeniowych uzgodnionych w umowie o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
§ 5.
1.
2.

3.

Umowę zawarto na czas nieoznaczony.
Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
wypowiedzenia, z tym, że w razie rozwiązania umowy przez ODBIORCĘ przed upływem 5
lat od jej zawarcia, ODBIORCA zapłaci SPÓŁCE odszkodowanie w wysokości równowartości
iloczynu opłaty miesięcznej i liczby miesięcy pozostałych do upływu okresu, o którym mowa
w § 4 ust 1.
Umowa wygasa w dacie rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków. Jeżeli przyczyną rozwiązania będzie wypowiedzenie tej umowy przez ODBIORCĘ
albo okoliczności przewidziane ustawą, które uprawnią SPÓŁKĘ do odcięcia dostawy wody,
znajduje zastosowanie obowiązek zapłaty odszkodowania wg zasad określonych w ustępie
poprzedzającym.
§ 6.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem
zapisów § 4 ust.2.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Umowę podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

