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UMOWA 

Zawarta w dniu ..............w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                                      

w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 

101.074.600,00 PLN pokryty  w całości , reprezentowanym przez:   

1.  .....................................           2.  ..................................... 

zwanym dalej „Kupującym” 

a ............................................................................................................... reprezentowanym przez:   

1.  .....................................           2.  ..................................... 

zwanym dalej „Sprzedawcą” 

o następującej treści: 
§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu  gazet codziennych (pakiet podstawowy) t. j. 

a)  „Dziennik Zachodni”  –  2 egzemplarze 

     b)   „Gazeta Prawna” – 6 egzemplarzy 

c) „ Rzeczpospolita”  – 23 egzemplarzy 

d) „Gazeta Wyborcza” – 6 egzemplarzy 

e) „Puls Biznesu” –  1 egzemplarz 

f) „ Gazeta Częstochowska” –  1 egzemplarz 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy. Wszelkie zmiany 

wprowadzane będą w formie pisemnej.  

§ 2 

1. Gazety objęte przedmiotem umowy Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć w formie papierowej wraz 

z dodatkami do gazet z regionu Częstochowa,  na własne ryzyko do sekretariatu ( I piętro)  siedziby 

Kupującego w Częstochowie przy  ul. Jaskrowskiej 14/20  do godziny 6:45  każdego dnia ich wydania,   

z zastrzeżeniem ust.2. 

2.  Wydania sobotnie  gazet, o których mowa w ust. 1  dostarczane będę razem  z wydaniem   

      poniedziałkowym. 

3.  Koszt dostawy gazet loco siedziba Kupującego zawarty jest  w cenach o których mowa w § 4 umowy. 

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Kupujący może rozwiązać umowę bez    

       wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Kupujący zastrzega sobie prawo zmian w zmówieniu podczas trwania umowy. Wszelkie zmiany będą 

wprowadzane w formie pisemnej. 

                     § 3 

1. Dostarczane gazety winny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

2. W przypadku gdy dostarczone tytuły będą uszkodzone  Sprzedawca na każde żądanie Kupującego 

dokona natychmiastowej wymiany na tytuły wolne od wad nie później niż   w ciągu 3 godzin od 

zgłoszenia. 
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§ 4 

1. Strony ustalają cenę łączną za przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1  w kwocie ........................... 

(słownie: ......................................................................................................). 

2. Ceny poszczególnych gazet określono w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Cena ustalona w umowie jest stała i nie podlega zmianie. 

                                                                            § 5 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy  gazet określonych w §1 ust. 1 płatna 

będzie po zakończeniu każdego  miesiąca  kalendarzowego 

2. Kupujący zobowiązany jest  do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30  dni od  

     daty   otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w…………… nr ………………  

§ 6 

1.   Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP  ……………………………. 

2.   Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze  NIP 573-000-38-41. 

        § 7 

Do wykonywania obowiązków wynikających z umowy uprawnieni są: 

a) z ramienia Kupującego …………………………………. tel.  ……. 

b) z ramienia Sprzedawcy ………………………………….. tel. ……. 

§ 8 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary umowne: 

1.    Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne: 

a. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 4 ust. 1 gdy  Kupujący odstąpi od umowy  z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 

       b.   w wysokości 20 % ceny partii towaru nie dostarczonego, z winy Sprzedawcy,  

           w terminie  określonym w § 2 ust. 1 . 

   § 9 

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

   § 10                         

Termin realizacji umowy na czas określony, od dnia ………………….. do…………………………….. 

§ 11 

Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska 

oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej w tym zakresie. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego.  

           § 13 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla 

Kupującego. 

      § 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

         Kupujący:                                                                          Sprzedawca:  

         


