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UMOWA RAMOWA NR TI.261.11.2019 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, 
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym 
w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, reprezentowanym przez: 

 _________________  

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

__________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

 _________________  

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu 
postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), została zawarta Umowa 
o następującej treści: 

§ 1 

DEFINICJE 

Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji Umowy Ramowej, znaczenie 
następujących pojęć: 

1. Oferty – oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia Umowy Ramowej, które stanowią Załącznik nr 2  do Umowy Ramowej. 

2. Oferty cz ąstkowe – oferty składane przez Wykonawców, w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy na podstawie Zaproszeń. 

3. Roboty – całość prac niezbędnych do wykonania Zamówienia. 

4. Umowa Ramowa – niniejsza Umowa Ramowa wraz z Załącznikami. 

5. Umowa cz ąstkowa –  umowa o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż 
i dostawę materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego 
rękawa”, zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia cząstkowego. Wzór Umowy cząstkowej 
stanowi Załącznik nr 4  do Umowy Ramowej. 

6. Ustawa -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

7. Zamówienie  – sprzedaż i dostawa Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do 
renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa.  

8. Załącznik - każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy Ramowej, stanowiący 
jej integralną część. 

9. Zamówienie cz ąstkowe -  zamówienie publiczne na określoną część Robót udzielone 
Wykonawcy na podstawie Oferty cząstkowej, w okresie obowiązywania Umowy 
Ramowej. 
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10. Zaproszenie –  należy przez to rozumieć Zaproszenie do składania Oferty cząstkowej, 
wystosowane do Wykonawców, którego wzór stanowi Załącznik nr 3  do Umowy 
Ramowej. 

§ 2 

CEL UMOWY 

Celem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków dotyczących Zamówień cząstkowych na 
Roboty, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

Na podstawie Umowy Ramowej przewiduje się udzielanie Zamówień cząstkowych 
Wykonawcom na wykonanie Robót. Zamówienie cząstkowe uważa się za udzielone w dniu 
zawarcia przez Strony Umowy cząstkowej. Umowy cząstkowe zawierane będą oddzielnie dla 
każdej z Ofert. 

§ 4 

CZAS TRWANIA UMOWY 

Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres 4 lat licząc od daty podpisania umowy. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawcy składają Oferty cząstkowe na wystosowane przez Zamawiającego 
zaproszenie do składania ofert cząstkowych. 

2. Oferta cząstkowa złożona przez Wykonawcę nie może być mniej korzystna od oferty 
złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej. 

§ 6  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy realizacji Umowy 
Ramowej i Umowy cząstkowej, to jest: 

a. udostępnić informacje, które okażą się niezbędne do realizacji Umowy Ramowej i 
Umowy cząstkowej, 

§ 7 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń CZĄSTKOWYCH 

Zamówienia cząstkowe udzielane będą Wykonawcy, wyłonionemu zgodnie z art. 101a ust. 1 
pkt 2) lit. b) Ustawy, odpowiednio według następujących zasad: 

1. Zamawiający zaprosi do złożenia Ofert cząstkowych Wykonawców, przekazując 
jednocześnie niezbędne informacje. 

2. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania Ofert cząstkowych wszystkich 
Wykonawców. 

3. Wzór zaproszenia do składania Ofert cząstkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
Umowy Ramowej. 

4. Zaproszenia do składania Ofert cząstkowych wysyłane będą Wykonawcom drogą 
mailową na adresy podane w niniejszej Umowie Ramowej. W zaproszeniu do składania 
Ofert cząstkowych Zamawiający każdorazowo określi, co najmniej: informację o miejscu 
i terminie składania i otwarcia Ofert cząstkowych, obowiązku wniesienia wadium, a także 
terminie związania Ofertą cząstkową. 
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5. Wykonawcy składają Oferty cząstkowe pod rygorem nieważności w formie pisemnej na 
adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do 
składania Ofert cząstkowych. Oferta cząstkowa powinna być podpisana przez 
umocowanego/-ych prawnie przedstawiciela/-i Wykonawcy upoważnionego/-ych do 
podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w 
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub 
udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania Oferty 
cząstkowej powinno być do niej dołączone.  

6. Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi Ofertę 
cząstkową najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 7 poniżej i 
doprecyzowane w przekazanym Zaproszeniu do składania Ofert cząstkowych. 

7. Kryteria oceny Ofert cząstkowych dla Zamówień cząstkowych będą takie same, jak w 
postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej. Kryteriami tymi są: Cena 
(waga 60%) oraz okres gwarancji technologicznej (waga 40%). Zamawiający udzieli 
Zamówienia cząstkowego temu Wykonawcy, który łącznie (po zsumowaniu) uzyska 
najwyższą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert. 

8. Cena Oferty cząstkowej oraz okres gwarancji technologicznej są wartościami 
wymienionymi w Formularzu Oferty cząstkowej. 

9. Rozliczenie Umowy cząstkowej ma charakter rozliczenia ryczałtowego z zastrzeżeniami 
zawartymi we wzorze Umowy cząstkowej. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia cząstkowego, określony został w 
załączniku nr 4 do niniejszej Umowy Ramowej (tj. wzorze Umowy cząstkowej). 

11. Zamawiający poprawi omyłki w treści Oferty cząstkowej analogicznie do treści art. 87 
Ustawy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na 
dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 
Ustawy. 

12. Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie przez Zamawiającego o wyborze Oferty 
cząstkowej najkorzystniejszej. Na rozstrzygnięcie Zamawiającego nie przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Ustawie. 

13. Podstawą do realizacji Zamówienia cząstkowego będzie Umowa cząstkowa zawarta z 
Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę cząstkową. 

§ 8 

POUFNOŚĆ 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru postanowień niniejszej 
Umowy Ramowej i podejmuje wszelkie racjonalne i uzasadnione starania, aby zapobiec ich 
ujawnieniu osobom trzecim. 

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę Ramową z Wykonawcą ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca: 

a. nie realizuje Umowy cząstkowej; 

b. realizuje przedmiot Umowy cząstkowej w sposób nienależyty; 

c. nie przestrzega terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w Umowach 
cząstkowych. 



TI.261.11.2019 

5 
Tom II – Wzór Umowy 

2. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy Ramowej powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie. 

§ 10 

POWIADOMIENIA 

1. Wszelkie powiadomienia wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy Ramowej 
Strony będą realizować pisemnie. Powiadomienia takie będą kierowane pod następujące 
adresy e-mail: 

a. dla Zamawiającego:………………… 
Telefon: ………………………… 
Adres email: …………………………… 

b. dla Wykonawcy:…………………… 
Telefon: ………………………… 
Adres email: …………………………… 

c. dla Wykonawcy:…………………… 
Telefon: ………………………… 
Adres email: …………………………… 

2. Wykonawcy i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie 
pisemnej, o każdej zmianie danych, wskazanych w ust. 1 niniejszej Umowy Ramowej. 

§ 11 

OSOBY DO KONTAKTU 

Osobami upoważnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy 
Ramowej, są: 

1. po stronie Zamawiającego: ……………………………… tel.: ………… e-mail …………….. 

2. po stronie Wykonawcy: ………………………………… tel.: ………… e-mail …………….. 

3. po stronie Wykonawcy: ………………………………… tel.: ………… e-mail …………….. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Oświadczenia woli związane z wykonaniem niniejszej Umowy Ramowej powinny być 
składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Ramowej nie powoduje 
nieważności pozostałych postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej 
Umowy Ramowej będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na 
moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w 
możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w 
istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne. 

4. W przypadku zmiany danych określonych w niniejszej Umowie Ramowej, Strona, której 
dane się zmieniły jest zobowiązana poinformować w formie pisemnej, o nowych danych 
drugą Stronę Umowy Ramowej, pod rygorem uznania oświadczeń złożonych zgodnie z 
posiadanymi informacjami za skuteczne. 

5. Umowa Ramowa została sporządzona w … jednobrzmiących egzemplarzach, 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i … egzemplarze dla każdego Wykonawcy. Każda 
strona Umowy Ramowej powinna być parafowana przez upoważnionych przedstawicieli, 
przy czym moc oryginału mają wyłącznie parafowane i podpisane egzemplarze Umowy. 



TI.261.11.2019 

6 
Tom II – Wzór Umowy 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności przy zachowaniu postanowień przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym Ustawy. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

8. Ewentualne spory, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy Ramowej, Strony będą 
rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory 
rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

9. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie Ramowej jedynie dla przejrzystości i nie 
mają one wpływu na interpretację jej postanowień.   

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część niniejszej Umowy Ramowej stanowią następujące załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania w celu zawarcia 
umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci 
kanalizacyjnej metodą długiego rękawa. 

2. Oferty złożone przez Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia 
Umowy Ramowej. 

3. Zaproszenie do składania Ofert cząstkowych. 

4. Wzór Umowy cząstkowej. 
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Załącznik nr 3 
do Umowy ramowej na „Sprzeda ż i dostawy materiałów eksploatacyjnych 

do renowacji sieci kanalizacyjnej metod ą długiego r ękawa”  

 

wzór 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA  

OFERT CZĄSTKOWYCH 
 

Na podstawie § 7 ust. 1 Umowy Ramowej TI.261.11.2019 z dnia _____ Zamawiający – 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie – zaprasza Państwa do złożenia oferty cząstkowej. Jednocześnie 
Zamawiający przekazuje Formularz Oferty cząstkowej oraz Opis Zamówienia cząstkowego. 

I. Dane Zamawiaj ącego 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20 
42-202 Częstochowa 
Polska 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do 
renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa. 

III. Oferty cz ęściowe i wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia cz ąstkowego 

______________ 

V. Wymagania dotycz ące wadium 

Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 

VI. Kryteria wyboru ofert 

1. Kryterium oceny ofert są: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

a Cena 60 % 60 punktów 

b Okres gwarancji 
technologicznej 40 % 40 punktów 

a. kryterium „Cena" (C) 

W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

���ść	��	
�ó =
	��	�ż���	������	�	��	�

��	�	����	��	������
∙ 60�
� 

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Cena" (C): 60 pkt. 

b. kryterium „Okres gwarancji technologicznej" (G). 
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Minimalny termin gwarancji technologicznej zaoferowany przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Za zaoferowanie 
gwarancji technologicznej w minimalnym zakresie, tj. 36 miesięcy – Wykonawca 
otrzyma 0 pkt. 

W przypadku kryterium „Okres gwarancji technologicznej" oferta otrzyma ilość 
punktów wg następującej zasady: 

- gwarancja wynosząca 36 miesięcy - 0 punktów 

- gwarancja w przedziale od 37 do 47 miesięcy - 10 punktów, 

- gwarancja w przedziale od 48 do 59 miesięcy - 25 punkty, 

- gwarancja w przedziale 60 i więcej miesięcy - 40 punktów. 

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji technologicznej wyłącznie w 
pełnych miesiącach. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji 
technologicznej Wykonawca winien wpisać w formularzu oferty. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji technologicznej” (G): 40 
pkt. 

Oceną końcową będzie suma punktów z kryterium C „Cena" + G „Okres gwarancji 
technologicznej". 

2. Dla potrzeb oceny Ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części 
tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych powyżej. Maksymalna liczba uczestników planowanej umowy 
ramowej wynosi 2. 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert cz ąstkowych 

1.  Kompletna oferta cząstkowa musi zawierać: 

a) Formularz Oferty Cząstkowej, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik A do niniejszego Zaproszenia, 

b) Stosowne Pełnomocnictwo (-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego 
rejestru, 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

VIII. Termin składania ofert cz ąstkowych 

Termin składania ofert cząstkowych upływa ____ 

IX. Miejsce składania i otwarcia ofert cz ąstkowych 

Siedziba Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/10 
42-202 Częstochowa 
Polska 
Termin składania ofert cząstkowych ______ 



TI.261.11.2019 

9 
Tom II – Wzór Umowy 

X. Udzielenie zamówienia cz ąstkowego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procedury bez 
dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia procedury 
wyboru oferty cząstkowej na każdym etapie trwania. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Jaskrowska 
14/20, pokój nr __, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  ______ do godz.  _____ 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Oferta cz ąstkowa w post ępowaniu na  
sprzeda ż i dostawy materiałów eksploatacyjnych  

do renowacji sieci kanalizacyjnej metod ą długiego r ękawa 

Nie otwiera ć przed dniem: ______  godz. _____ 

W toku dokonywania oceny ofert cząstkowych, na każdym etapie procedury 
Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych 
przez nich ofert cząstkowych. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta cząstkowa została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający 
powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia cząstkowego.  

XI. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, oraz podania przez 
Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

XII. Wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i zło żeniem ofert cz ąstkowych 
ponosi Wykonawca. 

XIII. Termin zwi ązania ofert ą cząstkow ą 

Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą cząstkową przez 60 dni. 

 

 

Załączniki: 
A. Formularz Oferty Cząstkowej, 
B. Opis Zamówienia Cząstkowego. 



TI.261.11.2019 

10 
Tom II – Wzór Umowy 

Załącznik A 

FORMULARZ OFERTY CZĄSTKOWEJ 

dla Umowy Ramowej 

na sprzeda ż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji  sieci kanalizacyjnej 
metod ą długiego r ękawa. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  TI.261.11.2019 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20 
42-202 Częstochowa 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez 1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Ja (my) ni żej podpisany (-i) o świadczam (-y), że: 

1) Zapoznałem (-liśmy) się z treścią Zaproszenia dla niniejszego zamówienia, 

2) Gwarantuję (-emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 
Umowy Ramowej, Umowy cząstkowej oraz Zaproszenia,  

3) Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 
wynosi: 

cena netto ..................................................... PLN 

podatek VAT: ..................................................... PLN 

cena brutto ..................................................... PLN 

4) oferujemy gwarancję technologiczną na okres ______2 miesięcy. 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

                                                           

1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawca wskazuje okres w pełnych miesiącach, nie mniejszy niż 36 miesiecy. 
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6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję 
(-emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

7) oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegamy 
wykluczeniu w sposób określony przez Zamawiającego w SIWZ, a wszystkie złożone 
przez na oświadczenia i dokumenty na etapie postępowania w sprawie zawarcia 
umowy ramowej nadal zachowują aktualność, 

8) składam (-y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3,  

9) nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania4: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

Strony w ofercie  
(wyra żone cyfr ą)  

od do 

a)    

b)    

11) [nie zamierzam (-y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam (-y) powierzyć 
podwykonawcom5:  

Lp. Nazwa cz ęści zamówienia 

a)  

b)  

5. Podpis (-y): 

l.p.  
Nazwa (-y) 

Wykonawcy  
(-ów) 

Nazwisko i imi ę osoby 
(osób) upowa żnionej  
(-ych) do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy (-

ów) 

Podpis ( -y) osoby 
(osób) 

upowa żnionej (-
ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć (-cie) 
Wykonawc (-

ów) 

Miejscowo ść 
i  data 

1)       

2)       

  

                                                           

3  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik B 

OPIS ZAMÓWIENIA CZĄSTKOWEGO 

dla Umowy Ramowej 

na sprzeda ż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji  sieci kanalizacyjnej 
metod ą długiego r ękawa. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  TI.261.11.2019 

Nazwa Jednostk
a miary 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Ilość Wartość 

netto VAT Wartość 
brutto 

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 200/6 mm 

mb      

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 250/7 mm 

mb      

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 300/7 mm 

mb      

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 400/9 mm 

mb      

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 500/11 mm 

mb      

Rękaw 
ciasnopasowany 

filcowy 
DN 600/12 mm 

mb      

Żywica 
epoksydowa kg      

Utwardzacz kg      

Folia PU m2      

Klej do folii PU l      

Suma    
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Załącznik nr 4 
do Umowy ramowej na „Sprzeda ż i dostaw ę materiałów eksploatacyjnych do renowacji 

sieci kanalizacyjnej metod ą długiego r ękawa”. 

 

wzór 

UMOWA CZĄSTKOWA TI.216.11.2019.……….. 

 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, 
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym 
w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, reprezentowanym przez: 

 _________________  

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

__________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

 _________________  

zwanym dalej Wykonawcą 

Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem ofert Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego znak: ___________ na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „Ustaw ą”, Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Cel Umowy 

1. Zawierana Umowa cząstkowa ma charakter Umowy cząstkowej zawieranej w oparciu 
o Umowę Ramową z dnia _____ nr TI.261.11.2019. 

2. Przy realizacji niniejszej Umowy cząstkowej postanowienia zawartej Umowy Ramowej 
są wiążące dla Stron. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia 
określony w Zaproszeniu do składania Ofert cząstkowych. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje Sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
renowacji sieci kanalizacyjnej metoda długiego rękawa: 

a. Rękaw ciasnopasowany filcowy 
DN 200/6 mm, długość = … mb 
DN 250/7 mm, długość = … mb 
DN 300/7 mm, długość = … mb 
DN 400/9 mm, długość = … mb 
DN 500/11 mm, długość = … mb 

b. Żywica epoksydowa … Mg 
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c. Utwardzacz … Mg 
d. Folia PU – … m2 
e. Klej do folii PU – … litry 

3. Przedmiot Umowy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie Zamówienia Cząstkowego. 

4. Wykonanie w całości Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w ciągu __ dni od dnia 
podpisania niniejszej Umowy. 

5. Integralną część niniejszej Umowy są: 

a. Zaproszenie do składania ofert cząstkowych; 

b. Oferta cząstkowa; 

c. Polityka środowiskowa Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 
2 niniejszej Umowy cząstkowej zgodnie z przedstawioną ofertą cenową wynosi … zł 
netto (słownie: …złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ustalone wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny. 

4. Wykonawca, określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania Oferty 
cząstkowej wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do 
jej wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i wydatków. 

5. Rozliczenie za Przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu odbioru 
podpisanego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, możliwość wprowadzenia 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 3 ust. 1 umowy (zarówno 
zwiększenia, jak i zmniejszenia), w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług; 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej może zostać dokonana 
wyłącznie w oparciu o następujące zasady: 

a. Wykonawca, wnosząc o zmianę przewidzianego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia 
w oparciu o co najmniej jedną ze wskazanych w ust. 6 lit. a-d powyżej okoliczności, 
winien należycie udowodnić zaistnienie tej okoliczności, wpływ okoliczności na 
koszty wykonania zamówienia, jak również złożyć stosowny, pisemny wniosek 
Zamawiającemu; 
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b. okoliczności, o których mowa w lit. a) powyżej winny być stosownie 
udokumentowane; 

c.  po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w lit. a) powyżej, w sytuacji spełniania 
przez wniosek wszystkich wymagań określonych w lit. a) i b) powyżej, Zamawiający 
wyznaczy termin na przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. d) poniżej; 

d. w sytuacji, gdy to Zamawiający wystąpi do Wykonawcy ze stosownym wnioskiem, 
wniosek ten musi zawierać niezbędne elementy, o których mowa w lit. a) i b) 
powyżej, Lit. c) powyżej nie stosuje się. Zamawiający we wniosku wskazuje termin 
na negocjacje, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia przekazania wniosku 
Wykonawcy.  

e. negocjacje, o których mowa w lit. c) lub d) powyżej mogą dotyczyć zarówno 
elementów obligatoryjnych wniosku, wpływu wniosku na wynagrodzenie umowne, 
wysokości zmiany wynagrodzenia, jak również każdego innego elementu uznanego 
za zasadny przez którąkolwiek ze Stron negocjacji; 

f. po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w lit. c) lub d) powyżej i uznania 
wniosku o zmianę wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowiązane są zawrzeć 
pisemny aneks do Umowy, uwzględniający wynegocjowane zmiany. 

§ 4 

Zamawiaj ący 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a. dokonanie odbioru dostawy, o ile będzie on zgodny z Przedmiotem Umowy; 

b. zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej 
Umowy, w tym uprawnionym do podpisania protokołu odbioru jest: ……………………… 

§ 5 

Wykonawca 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i 
doświadczenie do wykonania zamówienia będącego przedmiotem Umowy i zobowiązuje 
się je wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z niniejszą Umową, 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do obowiązków Wykonawcy 
należy: 

a. dostarczenie Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy 
ul. Jaskrowskiej 14/20; 

b. poniesienie kosztu załadunku i transportu Przedmiotu Umowy; 

c. zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt sprzętu właściwego do 
wykonania niniejszej Umowy oraz wszelkich niezbędnych materiałów; 

d. poniesienie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas transportu; 

e. wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 
i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 
z późniejszymi zmianami); 

f. zapoznanie wszystkich pracowników, którzy będą brać udział w realizacji 
Przedmiotu Umowy z Polityką Zamawiającego (stanowiącą załącznik do niniejszej 
Umowy) oraz dostarczenia, na żądanie Zamawiającego, listy imiennej osób, którym 
przekazano informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, 
w tym uprawnionym do podpisania protokołu odbioru jest: ….....................................……  

§ 6 

Płatno ści 

1. Zapłatę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 
do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto wskazane na 
fakturze. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie. 

4. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 
niniejszej Umowy nie biegnie termin określony w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, a 
Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki za opóźnienie. 

5. Wykonawca nie ma prawa przelać swoich wierzytelności względem Zamawiającego w 
całości lub jakiejkolwiek jej części wynikającej z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 7 

Gwarancja i r ękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie 
oznaczony. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od wykrycia 
wady. 

3. W przypadku ujawnienia wad Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o wykryciu 
wady i wyznaczy odpowiedni termin jej usunięcia na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 
na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

5. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 9 poniżej ujawnią się 
wady wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia ich ujawnienia lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na 
rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki przedmiotu umowy w 
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terminie określonym w ust. 5 powyżej albo w innym terminie pisemnie uzgodnionym z 
Zamawiającym lub wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z ust. 5 powyżej), 
Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub/i usterki osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez 
uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne 
wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady 
przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  

8. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na piśmie, jej postanowienia nie 
mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy, w szczególności niniejszego § 7, a w 
przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, mają postanowienia Umowy. 

9. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi __ miesięcy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego; 

b. za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

c. za zwłokę w usunięci wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: 

a. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego. 

3. Kary umowne nalicza się od wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych wobec Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
ustalonego w § 3 niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Odst ąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, w sytuacji przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, w terminie 14 dni, licząc od upływu terminu, 
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o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Wypowiedzenie może dotyczyć wyłącznie 
zakresu niezrealizowanego Umowy. W razie wypowiedzenia Umowy Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy objęte przedmiotem niniejszej 
Umowy wykonane do dnia wypowiedzenia Umowy. 

§10 

Zmiany Umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Ustawy, jak również okoliczności 
wskazanych w ust. 2 i 3 poniżej, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian 
postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zmiana postanowień zawartej Umowy 
może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy pod 
rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach: 

a. z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania zamówienia; 

b. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

c. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 
są korzystne dla Zamawiającego; 

d. z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia 
przed zawarciem Umowy, pomimo zachowania należytej staranności; 

e. w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części 
Przedmiotu Umowy; 

f. w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. 

2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
Umowy w następujących przypadkach: 

a. zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca 
wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe 
jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach 
publicznych; 

b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia; 

c. zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części Przedmiotu Umowy jeżeli 
będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy lub uzyskania 
założonego efektu; 

d. zmiany innych warunków Umowy jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie znane były 
fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian 
spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. 

§ 11 

Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy 
ustawy - Kodeks cywilny, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw i inne 
właściwe przepisy. 
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2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 
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Załącznik nr 1 do Umowy Cząstkowej 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

OKRĘGU 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. 

 

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ 
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD 
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DNIA 24.05.2018r. 
. 


