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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA NR TI.261.41.2021/a 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

a: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji sprzedaż wraz z dostawą prasy codziennej (pakiet podstawowy) do siedziby Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 
szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną 
część umowy, w tym:  

a. „Dziennik Zachodni” – 1 egz. 

b. „Dziennik Gazeta Prawna” – 5 egz. 

c. „Rzeczypospolita” – 11 egz. 

d. „Gazeta Wyborcza” – 4 egz. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do prasy dodatków z regionu Częstochowa.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy w wersji papierowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy. Wszelkie zmiany 
wprowadzane będą w formie pisemnej. 

§ 2 

Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. 

§ 3 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do sekretariatu 
Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. 

2. Prasa objęta przedmiotem umowy winny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. 

3. W przypadku gdy dostarczone tytuły będą uszkodzone Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona 
natychmiastowej wymiany na tytuły wolne od wad nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. 

4. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dniu ich wydania, najpóźniej do godziny 6:45. 
dni robocze. 

5. Wydania sobotnie należy dostarczyć z wydaniami poniedziałkowymi. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus podatek VAT w wysokości ..................... zł (słownie: .....................), co łącznie stanowi 
kwotę ..................... zł (słownie: .....................) - na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy. 

2. Jednostkowa cena netto: 
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a. „Dziennik Zachodni” ..................... PLN 

b. „Dziennik Gazeta Prawna”  ..................... PLN 

c. „Rzeczypospolita”  ..................... PLN 

d. „Gazeta Wyborcza”  ..................... PLN 

e. „Puls Biznesu”  ..................... PLN 

f. „Gazeta Częstochowska”  ..................... PLN 

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy 
i nie może ulec zmianie. 

§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ..................... numer rachunku ..................... 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

§ 6 

1. Wykonawca ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia ..................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawca karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z faktury Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (teks jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami). 

§ 10 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 
(zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny 
podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły 
minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. 
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norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + 
Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, 
włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
przyrodniczego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, 
spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony 
o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia. 

§ 11 

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

 

  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.41.2021 

 
 

4 
 

UMOWA NR TI.261.41.2021/b 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

a: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji sukcesywną dostawę czasopism do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 szczegółowo określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy, w tym:  

a. Analityka Nauka i Praktyka  Malamut 1 egz. 
b. Atest Ochrona Pracy Sigma-Not 1 egz. 
c. Aura Sigma-Not 1 egz. 
d. BHP-Organizacja Bezpiecznej Pracy  C.H. Beck 1 egz. 
e. Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-
finansowych + serwis podatkowy 

Gofin 1 egz. 

f. Elektoinstalator  Sigma-Not 1 egz. 
g. Gaz, Woda i Technika Sanitarna Sigma-Not 1 egz. 
h. Instal  Technika Instalacyjna w budownictwie 1 egz. 
i. Kierunek WOD-KAN  BMP 1 egz. 
j. LAB Roble sp. z o.o. 1 egz. 
k. Monitor Księgowego Infor 1 egz. 
l. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń  Infor 1 egz. 
m. Nowe Standardy Sprawozdawczości Wiedza i Praktyka 1 egz. 
n. Ochrona Danych Osobowych Wiedza i Praktyka 1 egz. 
o. Przegląd podatku dochodowego Gofin 1 egz. 
p. Pompy i Pompownie  CEDOS 1 egz. 
q. Poradnik VAT Gofin 1 egz. 
r. Płace w firmie  Wiedza i Praktyka 1 egz. 
s. Prawo Pracy w Orzecznictwie Wiedza i Praktyka 1 egz. 
t. Przegląd Komunalny ABRYS 1 egz. 
u. Przegląd Geologiczny Państwowy Instytut Geologiczny 1 egz. 
v. Rachunkowość  Rachunkowość sp z o.o. 1 egz. 
w. Rachunkowość i podatki  Rachunkowość sp z o.o. 1 egz. 
x. Serwis Płatnika ZUS  Wiedza i Praktyka 1 egz. 
y. Technologia Wody Seidel Przywecki 1 egz. 
z. Tygodnik Solidarność  Tysol Sp. z o.o. 1 egz. 
aa. Ubezpieczenia Społeczne w Praktyce  Wiedza i Praktyka  1 egz. 
bb. Ubezpieczenia i Prawo Pracy Gofin 1 egz. 
cc. Wodociągi-Kanalizacja  Abrys 1 egz. 
dd. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  Gofin 1 egz. 
ee. Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych  Wiedza i Praktyka  1 egz. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy w wersji papierowej. 

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp (login i hasło) do treści, które dołączone są do danego 
czasopisma w formie on-line. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy. Wszelkie zmiany 
wprowadzane będą w formie pisemnej. 

§ 2 

Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. 

§ 3 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do sekretariatu 
Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. 

2. Czasopisma objęte przedmiotem umowy winny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. 

3. W przypadku gdy dostarczone tytuły będą uszkodzone Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona 
natychmiastowej wymiany na tytuły wolne od wad nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia. 

4. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny odbywać się do dwóch dni po ukazaniu się poszczególnych 
numerów. 

5. W przypadku czasopism ukazujących się nieregularnie i z opóźnieniem bezpośrednio po ich ukazaniu 
się. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus podatek VAT w wysokości ..................... zł (słownie: .....................), co łącznie stanowi 
kwotę ..................... zł (słownie: .....................) - na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy. 

2. Jednostkowa cena netto: 

a. Analityka Nauka i Praktyka  ..................... PLN 
b. Atest Ochrona Pracy ..................... PLN  
c. Aura ..................... PLN 
d. BHP-Organizacja Bezpiecznej Pracy  ..................... PLN 
e. Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych 

+ serwis podatkowy  
..................... PLN 

f. Elektoinstalator  ..................... PLN 
g. Gaz, Woda i Technika Sanitarna ..................... PLN 
h. Instal  ..................... PLN 
i. Kierunek WOD-KAN  ..................... PLN 
j. LAB ..................... PLN 
k. Monitor Księgowego ..................... PLN 
l. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń  ..................... PLN 
m. Nowe Standardy Sprawozdawczości ..................... PLN 
n. Ochrona Danych Osobowych ..................... PLN 
o. Przegląd podatku dochodowego ..................... PLN 
p. Pompy i Pompownie  ..................... PLN 
q. Poradnik VAT ..................... PLN 
r. Płace w firmie  ..................... PLN 
s. Prawo Pracy w Orzecznictwie  ..................... PLN 
t. Przegląd Komunalny ..................... PLN 
u. Przegląd Geologiczny ..................... PLN 
v. Rachunkowość  ..................... PLN 
w. Rachunkowość i podatki  ..................... PLN 
x. Serwis Płatnika ZUS  ..................... PLN 
y. Technologia Wody ..................... PLN 
z. Tygodnik Solidarność  ..................... PLN 
aa. Ubezpieczenia Społeczne w Praktyce  ..................... PLN 
bb. Ubezpieczenia i Prawo Pracy ..................... PLN 
cc. Wodociągi-Kanalizacja  ..................... PLN 
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dd. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  ..................... PLN 
ee. Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych  ..................... PLN 

3. „Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy 
i nie może ulec zmianie. 

§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ..................... numer rachunku ..................... 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

§ 6 

1. Wykonawca ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia ..................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawca karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z faktury Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (teks jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami). 

§ 10 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 
9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób 
systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w 
sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z 
funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, 
włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
przyrodniczego. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, 
spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie 
powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia. 

§ 11 

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKR ĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA W CZ ĘSTOCHOWIE  
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO) 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji 
i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz 
odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog 
z naszymi klientami i partnerami.  

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu 
zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i  zarządzania środowiskowego 
ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego 
rozwoju zapewniamy poprzez:  

� świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie, 

� spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka 
się zobowiązała, 

� stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału 
technologicznego i technicznego Spółki, 

� poprawę efektywności działalności środowiskowej, 

� odpowiedzialny dobór dostawców, 

� zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody 
w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 
oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp., 

� systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron 
zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania, 

� udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko 
przyrodnicze. 

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego 
systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do 
stosowania postanowień niniejszej Polityki. 
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