
Nr rej. GZK.ZS – 1/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na
podstawie Regulaminu udzielania przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.  zamówień

nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) zwana dalej „ustawą Pzp” -
zatwierdzonego Uchwałą nr 1 z dnia 05 stycznia 2021 r. Zarządu Gminnego Zakładu

Komunalnego Sp. z o. o. na:

„Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz

nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na  rok 2022"

         Zatwierdzona przez:
                                 

                                    Prezesa Zarządu
Rafała Barszcza

Zbrosławice, dnia  29.09.2021 r.

Data opracowania: 29.09.2021r. 
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POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY ( NAZWA I ADRES)

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
z siedzibą organu zarządzającego przy
ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice
zwana dalej „ Zamawiającym”

Godziny pracy:
Poniedziałek -Piątek    7:00 - 1500

e-mail: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  prowadzonego  na  podstawie
Regulaminu udzielania przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.  zamówień nieobjętych ustawą   z
dnia 11 wrze  ś  nia 2019 r. Prawo zam  ó  wie  ń   publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129,
ze zmianami) zwana dalej   „  ustaw  ą   Pzp  ”   - zatwierdzonego Uchwa  łą   nr 1 z dnia 05 stycznia 2021 r.
Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

2.  2.  Wartość zamówienia  poniżej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  428  000   euro
zgodnie  z  art.  3  ust.  3  ustawy  Pzp  i  Obwieszczenie  Prezesa  Urzędu  Zamówień Publicznych  w
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot
wyrażonych w euro  oraz  średniego  kursu  złotego w stosunku do euro  stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2021 r.
poz. 11).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz

nakładkami  do  radiowego  odczytu  do  pomiaru  zimnej  wody  na   rok  2022  do  magazynu  Spółki

położonego w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89. Koszty dostawy pokrywa Wykonawca.

2.Wymagania ogólne:

a)  Parametry metrologiczne  wszystkich  wodomierzy muszą  być  zgodne  z  PN-ISO 4064 lub  PN-EN

14154.

b)  Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualne certyfikaty, badania typu WE,

zgodne z MID 2014/32/WE.

c) Wodomierze powinny posiadać odporność na maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa.

d) Liczydła wodomierzy powinny być chronione pokrywką.

e) Wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta.

f) Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną.
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g)  Wodomierze  powinny  podlegać  legalizacji  ponownej  w  ramach  serwisu  pogwarancyjnego  w

autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie RP.

h) Wymagany atest PZH oraz deklaracja zgodności.

3. Wymagania szczegółowe stanowią zał. Nr 3 do Zapytania.  

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stałego  współdziałania  z  Zamawiającym,  koordynującym

całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.

5. Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia: Zgodny z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego

zapytania ofertowego.

6. Zamawiający zastrzega, iż ilości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego są szacunkowe. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całego zakresu z tytułu

czego Wykonawca nie może żądać zwrotu zapłaty lub odszkodowania za niezrealizowany

planowany zakres zamówienia. 

7. Termin dostaw: 1 część dostaw (połowa szacunkowej ilości) w terminie do 31.01.2022 r., 2

część  dostaw  (połowa  szacunkowej  ilości)  w  terminie  do  30.05.2022  r.  Zamawiający

każdorazowo określi ilość i rodzaj wodomierzy w poszczególnym zamówieniu. 

ROZDZIAŁ  IV.  INFORMACJA  NA  TEMAT  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA  I  MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.

2.   Oferty  częściowe  jako  sprzeczne  (nie  odpowiadająca)  z  treścią  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO
zostaną odrzucone.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej

ROZDZIAŁ VII.   INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej

ROZDZIAŁ VIII.   INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty  udziału  w  postępowaniu,  a  w  szczególności  koszty  sporządzenia  oferty  pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ ( PRZEZ
DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1.   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania
w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego –  nie  dotyczy  spółki
cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania  w imieniu tej  spółki  wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2.   Wykonawcy  tworzący  jeden  podmiot  przedłożą  wraz  z  ofertą  stosowne  pełnomocnictwo  –
zgodnie z rozdz.  XVII pkt.  2.2.  ZAPYTANIA OFERTOWEGO – nie dotyczy spółki cywilnej,  o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

     Uwaga :
    Pełnomocnictwo,  o  którym mowa powyżej  może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich  pełnomocnika).
4.  Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  podmiotem  występującym  jako

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia dostaw ustala się od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia umowy nastąpi z ostatnią dostawą nie później niż do 30.05.2021 r. 
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego określenia

szczegółowych terminów wykonania określonego zakresu przedmiotu umowy. 
4. Z uwagi na potrzeby Zamawiającego  podane ilości mają charakter szacunkowy maksymalny

i mogą ulec zmianie.  Rozliczenie zakupów i  dostaw nastąpi w oparci o rzeczywiste ilości
zakupionych i dostarczonych materiałów rozliczanych wg cen jednostkowych zawartych w
ofercie.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ  XII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywała  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy    z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 1481, z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r.  o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2017  r.  poz.  1219,
z późn.zm.) – adres e-mail: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym

podpisem  (Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  złożenie  oferty  w  postaci  elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4. Zamawiający  nie  odpowiada  za  wyjaśnienia  udzielane  Wykonawcom  przez  inne  osoby  i
instytucje  nieuprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  wykonawcami,  niż
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wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

ROZDZIAŁ  XIII.  OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  ZAPYTANIA
OFERTOWEGO 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
2.  Składane przez wykonawców zapytania do ZAPYTANIA OFERTOWEGO powinny być opatrzone
zapisem:  "Zapytanie  do  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO dotyczące  zadania  pod  nazwą:  Sukcesywne
dostawy  wodomierzy  statycznych  i  mechanicznych wraz  nakładkami  do  radiowego odczytu  do
pomiaru zimnej wody na  rok 2021.
3.  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu  składania  ofert,  o  ile  wniosek  o wyjaśnienie  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO wpłynie  do
Zamawiającego nie później  niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje
się w takim przypadku częścią  ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Dokonaną zmianę treści  ZAPYTANIA
OFERTOWEGO Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej  po  adresem:
bip.gzkzbroslawice.pl/ ( w zakładce zamówienia publiczne).
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
6.  Treść  niniejszego  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod
następującym  adresem:.  bip.gzkzbroslawice.pl (  w  zakładce  zamówienia  publiczne)   Wszelkie
zmiany treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści
ZAPYTANIA OFERTOWEGO, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.

ROZDZIAŁ XIV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Prezes Spółki – Rafał Barszcz, Tel. 32/ 233-70-74 w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00

Kierownik Działu Wodociągów – Tomasz Trafiał, tel. 660677396

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 Zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.

ROZDZIAŁ  XVI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten
jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  z
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu
związania oferty zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiące-
go załącznik  nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, podpisaną  własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej  podpisanej   kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym).
Uwaga:   Na druku oferty należy podać ceny jednostkowe poszczególnych materiałów. W przypadku
brak cen jednostkowych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  
2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenia , że:
2.1. 1. zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

2.1.2. zapoznałem się z postanowieniami załączonego do ZAPYTANIA OFERTOWEGO wzoru

umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń,

2.1. 3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,

2.1. 4. jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2.1. 5 że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec  osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.

 - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
2.2  Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się
o udzielenie zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.1.Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.2.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do  podpisania  oferty,  do  poświadczania  dokumentów  za
zgodność   z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
4.4. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane  przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.  Zaleca  się,  aby  zapisane  strony  oferty  były  ponumerowane  oraz  parafowane  przez  osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
6.  Oferta musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz  opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

                              Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice

Oferta do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

dostawy pn.  „Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i
mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do

pomiaru zimnej wody na  rok 2022"
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NIE OTWIERAĆ PRZED 07.10.2021 r. GODZ. 9:30

7.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,  przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
8. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji

z postępowania (protokołu), w tym ofert,  musi wystąpić w tej  sprawie do Zamawiającego ze
stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Oświęcimskiej 6, 42-674
Zbrosławice w Biurze Obsługi Klienta / parter/, nie później niż do 07.10.2021 r. do godz.
915

2. Zamawiający dokona otwarcia  kopert  z  ofertami w dniu 07.10.2021 r.  o godz.  9  30  w
siedzibie Zamawiającego tj.  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Oświęcimskiej 6, 42-
674 Zbrosławice,  pok. Biura Zarządu – I piętro.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt.  1
niniejszego rozdziału  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  Wykonawcę  o  złożeniu
oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.  

ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Wykonawca  poda  cenę  ofertową  wraz  z  poszczególnymi  cenami  jednostkowymi  na
formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
2.  Cenę  oferty  należy  podać  w  następujący  sposób:  łącznie  z  należnym  podatkiem  VAT.
Stawka podatku VAT wynosi 23 %.
3.  Za  cenę  oferty  uważać  się  będzie  sumę  iloczynów  cen  jednostkowych  netto
poszczególnych towarów  wraz z ich dostawą i maksymalnej ich ilość powiększoną o kwotę
podatku VAT.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości wodomierzy lub / i zewnętrznych
modułów radiowych RF  w zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia skutków
finansowych.  W  przypadku  zakupu  mniejszej  ilości  wodomierzy  lub  /  i  zewnętrznych
modułów radiowych RF  niż określona w przedmiocie zamówienia Zamawiający zapłaci do
wysokości rzeczywistego zakupu  bez naliczania kar umownych.
5.  Cena ofertowa musi  być podana w złotych polskich,  cyfrowo (do drugiego miejsca po
przecinku).
6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej ofert dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA Z MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
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ROZDZIAŁ  XXI.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:

1. cena ofertowa* –  100,00 pkt

*   – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty,
wyliczona zgodnie z rozdziałem XIX ZAPYTANIA OFERTOWEGO . 

• Każdy  z  Wykonawców  w  ww.  kryterium  otrzyma  odpowiednią  ilość  punktów,  wyliczoną

w następujący sposób:

Ad. 1. ) cena ofertowa  IPc  -   maksymalnie 100,00 pkt - wg następującego wzoru:

 

CN

I Pc =   -----   x  Zc

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I Pc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 100,00 pkt.

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga:  przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 

cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie.

Uwaga  : Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  zostały

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXII.    INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
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1. Z wykonawcą,  którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
2.  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż
dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia - umowy o współpracy
podmiotów działających wspólnie.
3.  W  przypadku,  gdy  umowę  podpisuje  inna  osoba/osoby  niż  wskazana(e)  w  dokumentach
rejestrowych  należy   złożyć  pełnomocnictwo  do  zawarcia  umowy  w  imieniu  Wykonawcy.
Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  przez  osobę/osoby  upoważnione  zgodnie  z  wypisem  z
odpowiedniego rejestru,
4.  Nie złożenie dokumentów o których mowa w pkt 2,3 będzie przez Zamawiającego traktowane
jako odmowa podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  oraz  warunków  płatności  zawartych
w ofercie.
3. W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. W  przypadku,  gdy  złożona  zostanie  mniej  niż  jedna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu,
ZAPYTANIA OFERTOWEGO zostanie unieważnione.
5.  Zamawiający  przyzna zamówienie  Wykonawcy,  który złoży ofertę  niepodlegającą odrzuceniu,
i która  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  (uzyska  największą  liczbę  punktów  przyznanych
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM)

ROZDZIAŁ XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  
UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ  XXV.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY  I  WARUNKI  DOKONANIA  ZMIANY
ZAWARTEJ UMOWY

1.Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w zał. nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wzór
umowy.
2.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  ilości  wodomierzy  lub  /  i  zewnętrznych
modułów  radiowych  RF    w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego  bez  ponoszenia  skutków
finansowych.  W przypadku zakupu mniejszej  ilości  wodomierzy lub / i  zewnętrznych modułów
radiowych  RF   niż  określona  w  przedmiocie  zamówienia  Zamawiający  zapłaci  do  wysokości
rzeczywistego zakupu  bez naliczania kar umownych. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych -
ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku,

5. Zmiana osób koordynujących realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,
mogą nastąpić poprzez zgłoszenie w formie pisemnej tego faktu drugiej stronie i  nie wymagają
zawarcia aneksu do umowy.
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6.  Zmiany  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  (np.  danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiany mogą nastąpić poprzez zgłoszenie tego
faktu w formie pisemnej drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz oferty
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy.
4. Informacja o RODO
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Załącznik Nr 1 

.............................................................                                          
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................

Tel. .................................................Fax. .................................e-mail…………………...............

NIP .................................................................... REGON ................................................................

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  na dostawy pn:

„Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do

radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na  rok 2022"

za cenę ofertową .......................... zł brutto (  w tym 23% VAT) wyliczoną  zgodnie z poniższą tabelą

Lp.
Typ i cechy 
wodomierza

Z
a
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m

ia
ro

w
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–
 p

o
z.

 z
a

b
u

d
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w
y

DN Q3
Dł. Gwint

króćca
Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość netto =
Ilość x Cena jedn.

netto)

Wartość brutto ( w
tym 23% VAT)

mm m3/h mm Cale szt. zł/ szt. zł zł

      1
Jednostrumie-
niowy, 
suchobieżny

R≥80 H

15 2,5 110 G3/4 17

2 20 2,5 130 G1 8

3
Zewnętrzny moduł radiowy RF (868 MHz) z rejestratorem 
danych do wodomierzy w pkt. 1 i 2.

5

4

Statyczny, z 
integralnym 
modułem 
radiowym 
(868MHz) i 
rejestratorem 
danych

R≥800/
H-V

15 2,5 110 G3/4 1400

Razem brutto (w tym 23% VAT)

UWAGA: Pozycje ogółem brutto należy przenieść jako cenę ofertową

1.Termin płatności faktury 30 dni od daty otrzymania dostawy. 
2.  Termin wykonania zadania: do dnia 30.05.2021 r.
3. Termin gwarancji zgodnie  ze wzorem umowy.
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4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie następujących towarów/usług:…………………………..**
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………***

5. Niniejszym oświadczam że:
5.1. zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

5.2. zapoznałem się z postanowieniami załączonego do ZAPYTANIA OFERTOWEGO wzoru umowy i

przyjmuję go bez zastrzeżeń,

5.3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,

5.4. jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w ZAPYTANIU OFERTOWYM

5.5 że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

**  i  ***   wypełnić,  o  ile  wybór  oferty  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² w przypadku gdy  wykonawca nie  przekazuje  danych osobowych innych niż  bezpośrednio  jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust.  4  lub  art.  14  ust.  5  RODO  treści  oświadczenia  wykonawca  nie  składa  (usunięcie  treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

              ...............................
            (miejscowość i data)

.............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz
nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na  rok 2022"

Lp.
Typ i cechy 
wodomierza

Z
a
k
re

s
 p

o
m

ia
ro

w
y
 

–
 p

o
z
. 

z
a
b

u
d

o
w

y

DN Q3
Dł. Gwint króćca Ilość

mm m3/h mm Cale szt.

1

Jednostrumie-
niowy, 
suchobieżny

R≥80 H

15 2,5 110 G3/4 17

2 20 2,5 130 G1 8

3 Zewnętrzny moduł radiowy RF (868 MHz) z rejestratorem danych do wodomierzy w pkt. 1 i 2. 5

4

Statyczny, z 
integralnym 
modułem 
radiowym 
(868MHz) i 
rejestratorem 
danych

R≥800/
H-V

15 2,5 110 G3/4 1400

1. Wymagania ogólne dla wszystkich wodomierzy poz. 1-7 (Tab.1):

1.1. Parametry metrologiczne wszystkich wodomierzy muszą być zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-
EN 14154.

1.2. Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualne certyfikaty, badania
typu WE, zgodne z MID 2014/32/WE.

1.3. Wodomierze powinny posiadać odporność na maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.
1.4. Liczydła wodomierzy powinny być chronione pokrywką.
1.5. Wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta oraz być produkowane na terenie 

Unii Europejskiej.
1.6. Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną.
1.7. Wodomierze powinny podlegać legalizacji ponownej w ramach serwisu pogwarancyjnego w

autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie RP.
1.8. Wymagany atest PZH oraz deklaracja zgodności.

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy, poz. 4:

1.9. wodomierze ze statycznym układem pomiarowym, nieposiadający części  ruchomych lub

wibrujących, 
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1.10. wodomierze z elektronicznym liczydłem ze zintegrowanym modułem radiowym RF i

cyfrowym rejestratorem danych o parametrach jak w pkt.3, 

1.11. parametry metrologiczne zgodne z MID R≥800 w dowolnej pozycji zabudowy,

1.12. dowolna pozycja zabudowy – poziom, pion, ukos, bez konieczności zachowania odcin-

ków prostych przed i za wodomierzem,

1.13. stopień ochrony IP68,

1.14. zasilanie bateryjne, o trwałości baterii min. 15 lat (przy włączonej komunikacji radio-

wej) deklarowane przez producenta,

2. Wymagania szczegółowe dla modułu radiowego RF z rejestratorem danych:

1.15. oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Euro-

pejskiej  paśmie  868-870MHZ  o  maksymalnej  mocy  25mW  zgodne  z  rozporządzeniem

CEPT/ERC/REC 70-03 – "możliwość stosowania urządzeń bez konieczności przydziału czę-

stotliwości",

1.16. szybki, jednokierunkowy odczyt z modułu radiowego RF, odczyt powinien zawierać

min: numer wodomierza, aktualną wartość z liczydła z indeksem daty i czasu, sygnalizacji

stanów alarmowych (ingerencja magnesem, niski poziom baterii, pęknięcie  rurociągu, wy-

ciek, przepływ wsteczny, nienapełniony rurociąg) , poziom sygnału RSSI,

1.17.  zdalna konfiguracja i odczyt wszystkich parametrów rejestratora bez konieczności

wchodzenia do obiektów, za pomocą dodatkowej komunikacji dwukierunkowej radiowej RF,

1.18. wbudowany drugi tryb komunikacji radiowej „wMBus” (OMS),

1.19. komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego „walk by” oraz od-

czytu mobilnego „drive by”,

1.20.  wbudowany rejestrator cyfrowy:

1.20.1. możliwość  zdalnego,  samodzielnego  programowania  parametrów  rejestratora  da-

nych, programowalny interwał rejestracji od 1 minuty do 24 godzin,

1.20.2. indeks alarmów ze znacznikiem czasu, w tym identyfikacja wycieków i pęknięć ruro-

ciągów, swobodna parametryzacja progów alarmowych przez użytkownika,

1.20.3. indeks bieżący z wodomierza z programowanym interwałem czasowym,

1.20.4. indeks na wybrany dzień miesiąca,

1.20.5. objętość przepływu wstecznego z indeksem okresu występowania,

1.20.6. przepływ maksymalny w zaprogramowanym interwale czasowym,

1.20.7. przepływ minimalny w zaprogramowanym interwale czasowym,

1.20.8. przepływ bieżący w zaprogramowanym interwale czasowym,

1.20.9. komunikacja z rejestratorem w celu jego konfiguracji oraz pobierania zapisanych da-

nych musi się odbywać zdalnie  (drogą radiową), bez konieczności przebywania w bezpo-

średniej odległości od wodomierza,

1.20.10. graficzna i tabelaryczna prezentacja danych z rejestratora na urządzeniu inka-

senta (tablet, smartfon),

3.  Zewnętrzny  i  wbudowany  moduł  radiowy  o  jedno  i  dwukierunkowej  transmisji  w  paśmie
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częstotliwości 868MHz oraz cyfrowy rejestrator danych musi współpracować ze stosowanym przez
Zamawiającego  oprogramowaniem  serwerowym  i  inkasenckim  SENSUS  DIAVASO.  Wykonawca
zobowiązany jest  do uzyskania  wszystkich niezbędnych informacji  dotyczących integracji  z  ww.
systemem  wraz  z  oświadczeniem  dystrybutora  oprogramowania,  iż  przy  wykorzystaniu
wskazanego oprogramowania możliwy jest prawidłowy odczyt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w  niniejszym  Zapytaniu  Ofertowym.  W  przypadku  braku  możliwości  współpracy  z  ww.
oprogramowaniem  Wykonawca  zapewni  w  cenie  dostawy  przedmiotu  zamówienia
oprogramowanie umożliwiające poprawny odczyt zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania
Ofertowego. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres  24 miesięcy na
wodomierze oraz 15 lat na trwałość baterii. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez
Strony protokołu odbioru danej partii towaru niezawierającego uwag. 
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załączniki nr 3

WZÓR UMOWY

 zawarta w dniu .............. r. w Zbrosławicach pomiędzy:

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6,  wpisana do
Rejestru  Przedsiębiorców  pod  numerem  KRS  0000641506,  NIP  6452548774,  reprezentowana
przez:
Rafała Barszcz – Prezes Zarządu,
zwana dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................................

reprezentowaną/ym  przez

………………………………………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………........................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”,

Preambuła

Zważywszy na fakt, iż oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza ze złożonych  w
postępowaniu  na  „Sukcesywna  dostawa  wodomierzy  statycznych  i  mechanicznych  wraz
nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na  rok 2022” nr GZK.ZS.1.2021,
Strony niniejszym zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy są: Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych i mechanicznych
wraz nakładkami do radiowego odczytu do pomiaru zimnej wody na  rok 2022

2. Strony zgodnie oświadczają, że szczegółowa charakterystyka towarów, o których mowa w § 1
pkt. 1 umowy, zawierająca: nazwy towarów, ceny jednostkowe, ilości oraz parametry techniczne
towarów  przedstawione  są  w przyjętej  przez  Zamawiającego  ofercie  Wykonawcy  z dnia
………………………..,  sporządzonej  na  podstawie  ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Oferta Wykonawcy
i ZAPYTANIE OFERTOWE stanowią załącznik nr 1 do umowy i są jej integralną częścią.

3. Podane w ZAPYTANIU OFERTOWYM i ofercie ilości towarów, o których mowa w § 1 pkt. 1 umo-
wy, należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części
towarów wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofercie, co nie wymaga zmiany treści umowy, al-
bowiem rzeczywiste ilości towarów będą określane zgodnie z § 4 umowy. Rzeczywista ilość do-
starczanych towarów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i nie przekroczy ilości
towarów wskazanych w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTO-
WYM i złożoną ofertą oraz zgodnie z treścią niniejszej umowy.
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5. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo- finansowego przed-
miotu niniejszej umowy - bez skutków finansowych, tz. w tym m. in. bez odszkodowania.

MIEJSCE  DOSTAWY

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do Biura Działu Wodociągowego zlo-
kalizowanego w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89, gdzie nastąpi wydanie towaru. 

OKRES  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w okresie od
dnia podpisania umowy do 30.05.2021  r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu w
przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 umowy, bądź w przypadku re-
zygnacji z części towaru, o której mowa w § 1 pkt. 3 umowy.

3. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 w terminie określonym w ust. 1 niniejsze-
go paragrafu Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji
umowy.

TERMINY  I  SPOSÓB  REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  DOSTAW

§ 4

1. Poszczególne dostawy cząstkowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania telefonicz-
nego lub mailowego zamówienia. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 2 umo-
wy, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

2. Termin dostaw: 1 część dostaw (połowa szacunkowej ilości) w terminie do 31.01.2022 r., 2 część
dostaw (połowa szacunkowej ilości) w terminie do 30.05.2022 r. Zamawiający każdorazowo 
określi ilość i rodzaj wodomierzy w poszczególnym zamówieniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar na własny koszt w sposób zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy pomocy osób posiadających odpowied-
nie kwalifikacje. 

4. Towar dostarczony w danej partii zostanie przeliczony w obecności upoważnionych przedstawi-
cieli obu Stron, a na powyższą okoliczność Strony sporządzą protokół odbioru danej partii. Pod-
pisanie przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy nie zawierającego uwag przyjmuje
się za dzień dostarczenia danej partii towaru.

5. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego towaru. Wraz z dostarczeniem pierwszego zamó-
wienia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, m.in. certyfikaty jakości,
atesty dopuszczające produkt na rynek polski i inne podobne. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wodomierze i pozostałe urządzenia posiadają DTR (Do-
kumentację Techniczno-Ruchową).

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wodomierze są zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154
oraz  są  fabrycznie  nowe  i  posiadają  aktualne  certyfikaty,  badania  typu  WE,  zgodne  z  MID
2014/32/WE.

8. Wodomierze mają być dostarczane z zaprogramowanymi i wbudowanymi/do montażu nakład-
kami do zdalnych odczytów oraz wykazem numerów wodomierzy i nakładek xls dołączonych do
danej partii. Ponadto każdy wodomierz ma być zalegalizowany w roku, w którym zostanie do-
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starczony do Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczanego towaru.

WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 5

1.Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie cen jed-
nostkowych oraz rzeczywistej  ilości  dostarczonego towaru, potwierdzonej przez Zamawiającego,
przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty ceny ofertowej,
która wynosi łącznie: 
netto ............................. zł (słownie złotych: .....................................................................)

brutto …………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………)
2.Ceny jednostkowe - w kwocie brutto - za dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu
określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3.Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 są niezmienne przez okres trwania umowy. 
4.Ceny jednostkowe obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i
zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane z prawidłową realizacją przedmio-
tu umowy, w tym koszt transportu do Zamawiającego, przeszkolenie pracowników Zamawiającego .
5.Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji postępowania oraz niniejszej umowie, a
niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczy-
wiste i zostały uwzględnione w cenach jednostkowych.
6. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia ustalonego na podstawie cen jednostkowych oraz
rzeczywistej ilości dostarczonego towaru w danej partii następować będzie na podstawie faktury
Wykonawcy.
7.Podstawą wystawienia faktury za dostarczenie danej partii towaru jest podpisany przez Strony
protokół odbioru danej partii towaru, o którym mowa w § 4 ust. 3.
8.Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podawać
na nich numer niniejszej umowy oraz numer indeksu każdego towaru.
9.Faktury Wykonawcy zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich do-
starczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na faktu-
rze, przy czym za datę zapłaty faktur uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

GWARANCJA I  REKLAMACJA

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres 24 miesięcy na
wodomierze oraz 15 lat na żywotność baterii. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru danej partii to-
waru niezawierającego uwag, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania i w okresie rękoj-
mi - przez okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynika-
jących  z  rękojmi.  Po  upływie  ustawowego  okresu  rękojmi  Wykonawca  odpowiada  z  tytułu
udzielonej gwarancji.

5. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia towaru in-
nego niż objęty zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych przewidzianych w
niniejszej  umowie  i/lub  ZAPYTANIU  OFERTOWYM,  w terminie  14  dni  od  daty  dostawy,  
a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie reklama-
cyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je faksem lub
pocztą elektroniczną do Wykonawcy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany to-
waru na wolny od wad lub usunięcia wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru.

8. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od
daty jej zgłoszenia. 

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast towaru
wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
jego dostarczenia.  Wymiany towaru Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty,  nawet gdyby w
międzyczasie ceny na takie towary uległy zmianie.

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust.  8 Zamawiającemu przysługuje
prawo: zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy.

11. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy, Wykonawca zapłaci za ten towar na
podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zama-
wiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

12. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie, w którym nie
została ona zrealizowana.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NIEWYKONANIE  LUB NIENALEŻYTE  WYKONANIE  UMOWY

§ 7

1. W razie opóźnienia w dostawie danej partii towaru z wyłącznych przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości
danej dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.

2. W razie opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych, opóźnienia w dostawie towaru wol-
nego od wad w miejsce wadliwego lub opóźnienia w usunięciu wad i usterek, Zamawiający
zawiadamia o tym niezwłocznie telefonicznie lub mailem Wykonawcę. Jeżeli  dostawa bra-
kujących ilości towaru lub dostawa towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego nie zosta-
nie zrealizowana lub wady i usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zama-
wiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości danej dostawy brutto
za każdy dzień zwłoki.

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wy-
sokość zastrzeżonej kary umownej.

4. Naliczone Wykonawcy kary umowne na podstawie niniejszej umowy mogą być potrącane z jego
wynagrodzenia i mogą być naliczenia niezależnie od pozostałych kar, nadto podlegają sumowa-
niu.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-
wiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy.
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POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBO-
WIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH
DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
(Dz. Urz.  UE  L  z 04.05.2016  r.,  Nr  119,  s.  1),  zwanego dalej  w skrócie  „RODO”  wobec  osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku
z realizacją umowy. 
1.2.  do  przestrzegania  przepisów  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.).

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane  są  mu  wszelkie  obowiązki  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  o  ochronie

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2) zapewni  wystarczające  gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych

i organizacyjnych,  aby  przetwarzanie  danych  osobowych  spełniało  wymogi  wynikające
z obowiązujących  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  RODO  mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) w przypadku korzystania z  podwykonawców zapewni  aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne,  aby  przetwarzanie  danych  osobowych
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

ZMIANY UMOWY

§ 10
1. Zmiana umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystą-
pieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu na-
leżytego wykonania umowy.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w
przypadku stwierdzenia:
2. opóźnienia w wykonywaniu dostaw skutkującego przedłużeniem terminu realizacji zamówie-

nia;
3. zmiany  uwarunkowań  prawnych,  administracyjnych  lub  technicznych  wykonywanej

umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich;
4. zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie zamawiającego,

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 11

1. Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia nadzorować będzie: 
...........................................................................................................................................
e-mail: ……………………………………………………
2. Do zamawiania oraz odbioru towaru Zamawiający upoważnia: 
..…….................................................................................................................................
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§ 12

1. Niezależnie od postanowień § 10 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie  obowiązujące  przepisy
prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polu-
bownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się
pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

§ 15

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – ZAPYTANIE OFERTOWE oraz oferta Wykonawcy z dnia ............................... 

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA
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Załącznik nr 4

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych

przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

„RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes zarządu Spółki Gminny Zakład

Komunalny Sp. z o. o.  z siedzibą organu zarządzającego przy  ul.  Oświęcimskiej 6,  42-674

Zbrosławice

 Administrator  wyznaczył  Inspektora  Danych  Osobowych,  z  którym  może  się  Pani/Pan

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej: biuro@gzkzbroslawice.pl

 pisemnie na adres siedziby Administratora;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  sukcesywne dostawy

wodomierzy statycznych i mechanicznych wraz nakładkami do radiowego odczytu do

pomiaru zimnej wody na  rok 2022

  Oznaczenie  postępowania:  Nr  rej.  GZK.ZS  –  1/2021  prowadzonym  w  trybie:  przetargu

nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania.

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą przechowywane  przez  okres,  który  wyznaczony zostanie

przede  wszystkim  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie

instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie

działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
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określonych danych wynikają          z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1);

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych (3);  

 prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy

RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  (1)  Wyjaśnienie: zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 (2)  Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

  (3) Wyjaśnienie:  zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/678, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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