
 1 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY WODY MINERAL WATER PRODUCTION SP. Z O.O.  
(wersja od 08.11.2022 r.) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy Wody (zwane dalej: „OWDW”) regulują zasady sprzedaży i dostawy wody pod 
marką JUROFF (zwaną dalej: „wodą”) oraz wynajmu urządzeń do dozowania wody (zwanych dalej: „dystrybutorami”) 
przez spółkę Mineral Water Production Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (zwaną dalej: „Sprzedawcą”). 
2. Obowiązujące u Kupującego warunki umów sprzedaży lub dostawy w zakresie, w jakim zawierają odmienne 
postanowienia niż OWDW nie są wiążące dla Sprzedawcy.  
3. OWDW nie mają zastosowania w stosunku do umów sprzedaży i dostawy zawieranych z konsumentami. 
4. Niniejsze OWDW dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy, a ponadto u przedstawicieli handlowych 
Sprzedawcy oraz w siedzibie Sprzedawcy tj. Postęp ul. Myszkowska 36 42-350 Koziegłowy 
II. ZAWARCIE UMOWY 
1. Kupujący, z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedawcy, składa Sprzedawcy na piśmie, 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę nabycia wody (zwaną dalej: „Zamówieniem”), w której 
jest obowiązany określić rodzaj wody oraz jej ilość. Podstawę do ustalenia ceny stanowi aktualny cennik obowiązujący 
u Sprzedawcy, z zastrzeżeniem możliwości udzielenia przez Sprzedawcę rabatu.  
2. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze telefonicznej Sprzedawca sporządza pisemną notatkę, w której 
wskazuje datę przeprowadzonej rozmowy, dane Kupującego oraz rodzaj towaru, jego ilość i cenę. 
3. Zamówienie staje się wiążące dla stron od momentu przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia do realizacji (zwanego dalej: „Potwierdzeniem Zamówienia”) lub z momentem przystąpienia 
Sprzedawcy do jego realizacji.  

III. CENA I POZOSTAŁE OPŁATY 
1. Wszystkie ceny i opłaty podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT według 
obowiązującej stawki. 
2. Jeżeli, jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowiązującego w okresie trwania umowy sprzedaży lub dostawy 
spowoduje, że w związku z zawarciem lub wykonaniem tej umowy na Sprzedawcę zostanie nałożony obowiązek zapłaty 
podatków, opłat lub innych kosztów, do zapłaty których Sprzedawca nie był zobowiązany w dniu zawarcia tej umowy, 
wówczas sprzedawca ma prawo zmienić wysokość ceny – w zakresie odpowiadającym poniesionym kosztom 
Sprzedawcy wynikającym z wprowadzanych zmian prawa. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie 
zmienionych przepisów prawa. 
IV. DOSTAWA 
1. Jeśli strony nie określą warunków dostawy to przyjmuje się, że Sprzedawca zapewnia dostawę zamówionej wody do 
siedziby Kupującego, na swój koszt. 
2. Jeśli strony nie określą terminu dostawy to przyjmuje się, że Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia Kupującemu 
wody w terminie 5 dni roboczych dni od otrzymania Zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone w danym dniu pod 
warunkiem złożenia go do godz. 11:00 tego dnia. 
3. W przypadku gdy Sprzedawca z przyczyn od niego niezależnych, nie będzie w stanie dostarczyć wody w uzgodnionym 
terminie, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i wskaże planowany termin dostawy, a Kupującemu nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy. 
4. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego potwierdzi odbiór wody przez podpisanie dokumentu wydania 
magazynowego (WZ) lub faktury vat. Za osoby upoważnione przez Kupującego do odbioru wody strony uznają osoby 
znajdujące się w miejscu dostawy, w tym pracowników lub domowników.  
5. W sytuacji nieobecności Klienta przy dostawie jest on zobowiązany do potwierdzenia MWP Sp. z o.o. za 
pośrednictwem poczty e-mail na adres: galony2@juroff.pl lub wiadomości sms wysłanej do biura MWP Sp. z o.o. ilości 
i rodzaju oddanych opakowań oraz ewentualnych uwag co do ich stanu, pod rygorem odmowy wydania zamówionego 
towaru i odbioru pustych Opakowania Zwrotnych. 
W takiej sytuacji w oparciu o potwierdzoną z biura MWP Sp. z o.o. wiadomość od Klienta kierowca dokonujący dostawy 
wpisuje ilość i rodzaj oddanych Opakowań Zwrotnych oraz ewentualne uwagi co do ich stanu na kopii faktury 
przeznaczonej dla MWP Sp. z o.o. 
V. BUTLE I DYSTRYBUTORY 
1. W przypadku gdy przedmiotem umowy będzie woda w butlach o pojemności 19 l, Sprzedawca wynajmie 
Kupującemu urządzenia do dozowania wody, zwane dalej także dystrybutorami, na zasadach określonych w niniejszym 
pkt V. 
2. A. Wraz z pierwszą zamówioną butlą wody Sprzedawca dostarczy i zainstaluje w uzgodnionym przez strony miejscu 
dystrybutory w ilości określonej w umowie. 
B. Sprzedawca dokonywał będzie wymiany dystrybutorów na sterylne tj. nowe lub poddane sanityzacji w siedzibie 
Sprzedawcy , co 6 miesięcy , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wymiany. 
C. Dostawa wody oraz dostawa i wymiana dystrybutorów, a także inne czynności podejmowane w wykonaniu umowy 
ze strony Sprzedawcy dokonywane będą przez jego pracowników, posiadających imienne upoważnienia zarządu lub 
dyrektora produkcji. 
3. Kupujący zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia energii elektrycznej, niezbędnej do działania 
dystrybutorów. 
4. Dystrybutory i butle będą stanowiły własność Sprzedawcy przez cały okres umowy. Przy każdej dostawie wody 
Zamawiający zwróci puste butle - czyste i nieuszkodzone - w takiej samej ilości jak liczba dostarczonych – wynikających 
z zamówienia. 
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5. Kupujący nie ma prawa do oddawania butli lub dystrybutorów w podnajem lub nieodpłatne używanie, a także do 
napełniania butli we własnym zakresie, do dokonywania jakichkolwiek napraw dystrybutorów oraz do używania 
dystrybutorów do dozowania wody innej niż dostarczona przez Sprzedającego.  
6. A. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Sprzedawcy o każdym uszkodzeniu lub usterce butli 
lub dystrybutora. 
B. Kupujący zobowiązuje się do kontrolowania daty ważności wody podatnej na butli, a w razie stwierdzenia, że data 
ważności produktu na opakowaniu dobiega końca zobowiązuje się do zgłoszenia tego Sprzedawcy, nie  później niż na 
7 dni przed upływem daty ważności, celem odpłatnej wymiany wody. 
C. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad przechowywania wody określonych w informacji na etykiecie 
umieszczonej na butli, w szczególności do przechowania wody w miejscu nienasłonecznionym I z dala od źródeł ciepła. 
7. W przypadku usterki dystrybutora Sprzedający zobowiązuje się do jej usunięcia na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, 
gdy została ona spowodowana przez Kupującego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.  
8. W przypadku usterki dystrybutora spowodowanej przez Kupującego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności, jego uszkodzenia  lub braku zwrotu w terminie określonym w OWDW Kupujący pokryje 
koszty naprawy dystrybutora, a gdy naprawa nie będzie możliwa zapłaci odszkodowanie w kwocie  netto 550 zł 
(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). 
9. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia butli, lub w przypadku braku jej zwrotu w terminie określonym w OWDW 
Kupujący zapłaci odszkodowanie za uszkodzenie butli w kwocie netto 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)  . 
10. Jeśli strony nie określą inaczej, to jeśli żadna ze Stron nie złoży pisemnego oświadczenia o zamiarze rezygnacji z 
kontynuowania umowy w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed końcem okresu trwania umowy, umowa będzie 
automatycznie przedłużana na dalszy czas określony 12 miesięcy.  
11. Sprzedawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego pkt 
V 5, 6 8 lub 9- a także  w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny przekraczającego 1 miesiąc lub braku złożenia przez 
Kupującego zamówienia na zakup wody przez okres co najmniej 2 miesięcy. 
12. Po zakończeniu najmu Kupujący zwróci przekazane mu dystrybutory i butle w stanie nie gorszym niż wynikający z 
normalnego użytkowania oraz czyste i nieuszkodzone, w terminie 14 dni od zakończenia najmu. 
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wszelkie płatności winny być realizowane gotówką lub w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze; za datę płatności przelewem strony uznają datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Jeżeli strony nie 
określą terminu płatności, termin ten wynosi 7 dni od wystawienia faktury przez Sprzedawcę. 
2. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz do cofnięcia lub 
zmniejszenia udzielonego rabatu. 
3. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją wszelkich dostaw na rzecz 
Kupującego do otrzymania płatności, a także ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od upływu terminu 
płatności, bez konieczności wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia. Nie wyłącza to 
uprawnień Sprzedawcy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.  
4. W przypadku opóźnienia w płatności, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez 
Sprzedawcę związanych z odzyskiwaniem należności, w tym prowizji, opłat będących podstawą wystawienia not 
księgowych (opłat skarbowych itp.), opłat za przyjęcie zleceń i innych podobnych opłat.   
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku nieważności poszczególnych postanowień OWDW pozostałe postanowienia OWDW pozostają w mocy.  
2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie OWDW rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwe dla siedziby Sprzedawcy.  


