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Nr rej. GZK.ZS – 3/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   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 (Dz. U. z 2019 
poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” - zatwierdzonego Uchwałą nr 1 z dnia 5 stycznia 

2021 r. Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na: 
 
 

„Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań 

inwestycyjnych sieci wodociągowej na  rok 2022" 

 
 
 
 

               Zatwierdzona przez: 
                                  

                                        Prezesa Zarządu 
       Rafała Barszcza 

 
       Zbrosławice, dnia  20.12.2021 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: 20.12.2021r.  
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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 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną 

dalej „ustawą Pzp” - zatwierdzonego Uchwałą nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r. Zarządu Gminnego 

Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. 

 

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 sukcesywną dostawę materiałów do usuwania awarii, 

remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  rok 2022 do magazynu Spółki 

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

2. Wymagania ogólne: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur, armatury itp. objętych przedmiotem 

zamówienia fabrycznie nowych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w 

oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą. 

b) Dostarczany przedmiot musi posiadać aktualne certyfikaty, atest Higieniczny z Państwowego 

Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia 

oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatów, 

atestów. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez 

Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia przedmiotu wadliwego 
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Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym 

całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem. 

d) Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy 

zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (fax.) lub telefonicznym zleceniu lub 

elektronicznie (e-mail). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego 

asortymentu w terminie 48 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia lub później 

jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę – dla robót nie awaryjnych. 

e) Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00 . 

f) Zamawiający zastrzega sobie, że w razie pilnego zapotrzebowania na materiały (np. awarii), 

asortyment sprecyzowany w załączniku nr 1 musi być dostępny na bieżąco (24 godziny na 

dobę 7 dni w tygodniu) u Wykonawcy. 

g) Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie 

jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby każdorazowo wartość materiałów 

dostarczanych do siedziby wynosiła co najmniej 1.000,00 zł brutto. 

3. Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia: Zgodny z treścią oferty. 

4. 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.  

 

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 
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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.  

 
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, jednak nie wcześniej niż 

od 01.01.2022 r. 
2. Termin zakończenia umowy nastąpi z ostatnią dostawą nie później niż do 31.12.2022 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 
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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 
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: Sukcesywna 
dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  
rok 2020. 
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 
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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 

 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego 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 
elektronicznym). 
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 i 1a 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: 
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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 materiałów do usuwania 
awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  

rok 2022" 
 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.12.2020 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 

 
 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 30.12.2021 r. do godz. 
915 

 Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu 30.12.2021 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. 

 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 i 1a 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 materiału i asortymentu w 
zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia skutków finansowych. W przypadku 
zakupu mniejszej ilości materiałów 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). 
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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. 
 

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.  
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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 

 
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. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiału i asortymentu w zależności od 
potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia skutków finansowych. W przypadku zakupu mniejszej 
ilości materiałów 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. 

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 
1a. Formularz cenowy – zestawienie materiałów 
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 materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci 

wodociągowej na  rok 2022" 

 
 

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

 

UWAGA: Pozycje ogółem brutto należy przenieść jako cenę ofertową z załącznika 1a 
 
1.Termin płatności faktury 30 dni od daty otrzymania dostawy.  
2.  Termin wykonania zadania: do dnia 31.12.2022 r. 
3. Termin gwarancji zgodnie  ze wzorem umowy. 
 
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 
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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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Zał. Nr 1a - Wykaz materiałów – 2022 

L.p. Materiał Firma Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Hydrant nadziemny DN80 Rd 1250 - typ 3000 AKWA 20    

2 Hydrant podziemny DN80 Rd 750 – typ 3500 AKWA 2    

3 Hydrant podziemny DN80 Rd 1000 – typ 3500 AKWA 20    

4 Hydrant podziemny DN80 Rd 1250 – typ 3500 AKWA 3    

5 Kolano stopowe żeliwo szare, DN80 BOHAMET 40    

6 
Kolano stopowe żeliwo szare, DN80 4-
otworowe 

BOHAMET 10    

7 Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 30º WAVIN 4    

8 Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 45º WAVIN 4    

9 Kolano PE DN90 PE100 SDR11 PN16 kąt 90º WAVIN 4    

10 
Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 
30º 

WAVIN 6    

11 
Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 
45º 

WAVIN 6    

12 
Kolano PE DN110 PE100 SDR11 PN16 kąt 
90º 

WAVIN 6    

13 
Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 
30º 

WAVIN 6    

14 
Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 
45º 

WAVIN 6    

15 
Kolano PE DN160 PE100 SDR11 PN16 kąt 
90º 

WAVIN 6    

16 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN50 RK DOMEX 6    

17 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN50 RK-E DOMEX 6    

18 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN80 RK DOMEX 10    

19 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN80 RK-E DOMEX 10    

20 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN100 RK DOMEX 20    

21 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN100 RK-E DOMEX 20    

22 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN150 RK DOMEX 20    
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23 Łącznik rurowo - kołnierzowy DN150 RK-E DOMEX 20    

24 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 
L200 

BOHAMET 6    

25 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 
L300 

BOHAMET 4    

26 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 
L400 

BOHAMET 4    

27 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 
L500 

BOHAMET 4    

28 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN80 
L1000 

BOHAMET 2    

29 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 
L200 

BOHAMET 6    

30 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 
L300 

BOHAMET 4    

31 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 
L400 

BOHAMET 4    

32 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 
L500 

BOHAMET 2    

33 
Króciec dwukołnierzowy żeliwo szare DN100 
L1000 

BOHAMET 2    

34 
Mufa elektrooporowa DN90 PE100 SDR11 
PN16 

GEORG 
FISCHER 

10    

35 
Mufa elektrooporowa DN110 PE100 SDR11 
PN16 

GEORG 
FISCHER 

20    

36 
Mufa elektrooporowa DN160 PE100 SDR11 
PN16 

GEORG 
FISCHER 

20    

37 
Mufa elektrooporowa DN200 PE100 SDR11 
PN16 

GEORG 
FISCHER 

10    

38 
Kolano elektrooporowe DN90 PE100 SDR11 
PN16 kąt 45º 

GEORG 
FISCHER 

4    

39 
Kolano elektrooporowe DN90 PE100 SDR11 
PN16 kąt 90º 

GEORG 
FISCHER 

4    

40 
Kolano elektrooporowe DN110 PE100 SDR11 
PN16 kąt 45º 

GEORG 
FISCHER 

10    

41 
Kolano elektrooporowe DN110 PE100 SDR11 
PN16 kąt 90º 

GEORG 
FISCHER 

10    

42 
Kolano elektrooporowe DN160 PE100 SDR11 
PN16 kąt 45º 

GEORG 
FISCHER 

10    

43 
Kolano elektrooporowe DN160 PE100 SDR11 
PN16 kąt 90º 

GEORG 
FISCHER 

10    

44 Nawiertka NWZ NT PN16, 80X2” AKWA 20    

45 Nawiertka NWZ NT PN16, 100X2” AKWA 20    

46 Nawiertka NWZ NT PN16, 150X2” AKWA 4    

47 Nawiertka NWZ NT PN16, 200X2” AKWA 4    
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48 Nawiertka NWZ NT PN16, 250X2” AKWA 2    

49 Nawiertka NWZ PE NT PN16, 90X2” AKWA 10    

50 Nawiertka NWZ PE NT PN16, 110X2” AKWA 30    

51 Nawiertka NWZ PE NT PN16, 160X2” AKWA 20    

52 Nawiertka NWZ PE NT PN16, 200X2” AKWA 10    

53 Opaska przyłączeniowa 100x2” HOUT 4    

54 Opaska przyłączeniowa 125x2” HOUT 10    

55 Obudowa 40/50 AKWA 200    

56 Obudowa teleskopowa 40/50 AKWA 50    

57 Obudowa 40/50 L1800 AKWA 50    

58 Obudowa 80 AKWA 20    

59 Obudowa teleskopowa 80 AKWA 20    

60 Obudowa 80 L1800 AKWA 20    

61 Obudowa 100/150 AKWA 20    

62 Obudowa teleskopowa 100/150 AKWA 20    

63 Obudowa 100/150 L1800 AKWA 20    

64 
Opaska naprawcza stalowa 50 na żeliwo 
L250 

DOMEX 4    

65 Opaska naprawcza stalowa 50 na stal L250 DOMEX 4    

66 
Opaska naprawcza stalowa 80 na żeliwo 
L250 

DOMEX 10    

67 Opaska naprawcza stalowa 80 na stal L250 DOMEX 10    

68 
Opaska naprawcza stalowa 100 na żeliwo 
L250 

DOMEX 10    

69 Opaska naprawcza stalowa 100 na stal L250 DOMEX 10    

70 
Opaska naprawcza stalowa 125 na żeliwo 
L250 

DOMEX 4    

71 
Opaska naprawcza stalowa 150 na żeliwo 
L250 

DOMEX 10    

72 Opaska naprawcza stalowa 150 na stal L250 DOMEX 10    
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73 Opaska naprawcza stalowa 200 na stal L250 DOMEX 4    

74 Opaska naprawcza stalowa 250 na stal L250 DOMEX 2    

75 Półkompensator 40 stal KRYZA PLAST 4    

76 Półkompensator 40 żeliwo KRYZA PLAST 4    

77 Półkompensator 50 stal KRYZA PLAST 4    

78 Półkompensator 50 żeliwo KRYZA PLAST 4    

79 Półkompensator 80 stal KRYZA PLAST 20    

80 Półkompensator 80 żeliwo KRYZA PLAST 20    

81 Półkompensator 100 stal KRYZA PLAST 20    

82 Półkompensator 100 żeliwo KRYZA PLAST 20    

83 Półkompensator 150 stal KRYZA PLAST 10    

84 Półkompensator 150 żeliwo KRYZA PLAST 10    

85 Półkompensator 200 stal KRYZA PLAST 4    

86 Półkompensator 200 żeliwo KRYZA PLAST 4    

87 Półkompensator 250 stal KRYZA PLAST 4    

88 Półkompensator 250 żeliwo KRYZA PLAST 4    

89 Półkompensator 45 PE KRYZA PLAST 10    

90 Skrzynka hydrantowa PEHD BOHAMET 15    

91 Skrzynka zasuwowa PEHD BOHAMET 250    

92 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN25 – jednostka 
mb 

WAVIN 100    

93 
Rura PE 100 SDR 11 TS DN32 – jednostka 
mb 

WAVIN 2000    

94 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN40 – jednostka 
mb 

WAVIN 50    

95 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN50 – jednostka 
mb 

WAVIN 100    

96 
Rura PE 100 SDR17 PN10 DN50 – jednostka 
mb 

 300    

97 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN63 – jednostka 
mb 

WAVIN 50    



17/27 
17/27 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
na dostawy pn.  Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  rok 2022 

 

98 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN90 – jednostka 
mb 

WAVIN 60    

99 
Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN90 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

100 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN110 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

101 
Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN110 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

102 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN160 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

103 
Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN160 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

104 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN 200 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

105 
Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN200 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

106 
Rura PE 100 SDR11 PN16 DN 250 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

107 
Rura PE 100 SDR11 PN16 RC DN250 – 
jednostka mb 

WAVIN 60    

108 
Studnia wodomierzowa z włazem żeliwnym, 
ocieplona poliuretanem DN600 

 10    

109 
Studnia wodomierzowa z włazem żeliwnym, 
ocieplona poliuretanem DN400 

 10    

110 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 50 BOHAMET 4    

111 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 80 X 50 BOHAMET 4    

112 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 80  BOHAMET 4    

113 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100 X 50  BOHAMET 4    

114 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100 X 80  BOHAMET 4    

115 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 100  BOHAMET 4    

116 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150 X 80  BOHAMET 4    

117 
Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150 X 
100  

BOHAMET 4    

118 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 150  BOHAMET 4    

119 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200  BOHAMET 4    

120 Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200 x 80 BOHAMET 4    

121 
Trójnik kołnierzowy żeliwo szare DN 200 x 
100 

BOHAMET 4    

122 Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 DN90 WAVIN 10    
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123 Kołnierz – docisk do tulei DN90 WAVIN 10    

124 
Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 
DN110 

WAVIN 20    

125 Kołnierz – docisk do tulei DN110 WAVIN 20    

126 
Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 
DN160 

WAVIN 20    

127 Kołnierz – docisk do tulei DN160 WAVIN 20    

128 
Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 
DN200 

WAVIN 10    

129 Kołnierz – docisk do tulei DN200 WAVIN 10    

130 
Tuleja wydłużona PE100 SDR11 PN16 
DN250 

WAVIN 4    

131 Kołnierz – docisk do tulei DN250 WAVIN 4    

132 Zasuwa gwintowana gw/gw DN32 AKWA 4    

133 Zasuwa gwintowana gw/gw DN40 AKWA 10    

134 Zasuwa gwintowana gw/gw DN50 AKWA 10    

135 Zasuwa kołnierzowa długa DN40 AKWA 4    

136 Zasuwa kołnierzowa wąska DN40 AKWA 4    

137 Zasuwa kołnierzowa długa DN50 AKWA 10    

138 Zasuwa kołnierzowa wąska DN50 AKWA 10    

139 Zasuwa kołnierzowa długa DN80 4-otworowa AKWA 10    

140 Zasuwa kołnierzowa wąska DN80 4-otworowa AKWA 10    

141 Zasuwa kołnierzowa długa DN80 8-otworowa AKWA 20    

142 Zasuwa kołnierzowa wąska DN80 8-otworowa AKWA 20    

143 
Zasuwa kołnierzowa długa DN100 4-
otworowa 

AKWA 5    

144 
Zasuwa kołnierzowa wąska DN100 4-
otworowa 

AKWA 5    

145 
Zasuwa kołnierzowa długa DN100 8-
otworowa 

AKWA 15    

146 
Zasuwa kołnierzowa wąska DN100 8-
otworowa 

AKWA 15    

147 Zasuwa kołnierzowa długa DN150 AKWA 10    
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148 Zasuwa kołnierzowa wąska DN150 AKWA 10    

149 Zasuwa kołnierzowa wąska DN200 AKWA 10    

150 Zasuwa kołnierzowa wąska DN250 AKWA 10    

151 Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 80 x 50 BOHAMET 4    

152 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 100 x 
50 

BOHAMET 2    

153 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 100 x 
80 

BOHAMET 4    

154 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 150 x 
80 

BOHAMET 4    

155 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 150 x 
100 

BOHAMET 4    

156 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 200 x 
100 

BOHAMET 4    

157 
Zwężka dwukołnierzowa żeliwo szare, 200 x 
80 

BOHAMET 4    

  Ogółem netto/brutto:   

       

Cenę ogółem brutto należy przenieść do formularza oferty – zał. nr 1.     

 
Uwaga: Zamawiający dołącza zał nr. 1a w wersji excel.  
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           Załącznik nr 2 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1. Wymagania ogólne dla wszystkich materiałów: 

 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur, armatury itp. objętych przedmiotem 

zamówienia fabrycznie nowych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w 
oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą. 

1.2. Dostarczany przedmiot musi posiadać aktualne certyfikaty, atest Higieniczny z 
Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody 
przeznaczonej do spożycia oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia certyfikatów, atestów. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z 
parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia 
przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 24 godzin 
od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym 
całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem. 

1.4. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy 
zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (fax.) lub telefonicznym zleceniu lub 
elektronicznie (e-mail). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego 
asortymentu w terminie 48 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia lub później 
jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę – dla robót nie awaryjnych. 

1.5. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00 . 

1.6. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie pilnego zapotrzebowania na materiały (np. awarii), 
asortyment sprecyzowany w załączniku nr 1 musi być dostępny na bieżąco (24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu) u Wykonawcy. 

1.7. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie 
jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby każdorazowo wartość materiałów 
dostarczanych do siedziby wynosiła co najmniej 1.000,00 zł brutto. 

 
Zamawiający wskazuje, iż przedmiotowy wykaz zawiera zestawienie materiałów wraz z 
nazwami producentów z uwagi na fakt, stosowania przedmiotowego asortymentu od kilku 
lat jako zgodnego z posiadaną armaturą, doświadczeniem pracowników i narzędzi 
potrzebnych do ich montażu. Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych materiałów z 
zastrzeżeniem, iż będą one posiadały tożsame parametry oraz cechy i właściwości nie 
gorsze, aniżeli wskazane w zestawieniu.  
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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 materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań 
inwestycyjnych sieci wodociągowej na  rok 2022" nr GZK.ZS.3.2021, Strony niniejszym zawierają 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są: "Sukcesywna dostawa materiałów do usuwania awarii, remontu i 
zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej 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 
umowy, należy traktować jako orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z 
części towarów wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofercie, co nie wymaga zmiany treści 
umowy, albowiem rzeczywiste ilości towarów będą określane zgodnie z § 4 umowy. 
Rzeczywista ilość dostarczanych 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 
OFERTOWYM i złożoną ofertą oraz zgodnie z treścią niniejszej umowy. 
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5. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy rur, armatury, itp., określone w sposób 
szacunkowy w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dostarczone bezpośrednio do magazynu 
Zamawiającego położonego w Zbrosławicach przy ul. Wolności 89. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur, armatury itp. objętych przedmiotem 
zamówienia fabrycznie nowych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym 
opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą. 

7. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne certyfikaty, atest Higieniczny z 
Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do 
spożycia oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatów, 
atestów w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia od dnia dokonania dostawy, pod rygorem zwrotu 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca   oświadcza,   że   dostarczany   towar   spełnia   wymagania   dla   materiałów 
instalacyjnych mających kontakt z woda pitną. 

9. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego 
określonych w każdorazowym zamówieniu, przez okres realizacji umowy tj. od 01.01.2022r.do 
31.12.2022r. 

10. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie 
określony przez Zamawiającego w zamówieniu złożonym na piśmie, za pomocą faxu, lub 
elektronicznie (e-mail). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia 
w terminie 48 godzin od złożonego przez Zamawiającego zamówienia. Termin, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu może zostać przesunięty wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną 
na piśmie bądź e-mailem, przy czym dotyczy to wyłącznie robót nie awaryjnych. 

11. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać wyłącznie w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00 . 

12. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie pilnego zapotrzebowania na materiały (np. awarii), 
asortyment sprecyzowany w załączniku nr 1 musi być dostępny na bieżąco, tj. 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu u Wykonawcy i tym samym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
przedmiot zamówienia w okresie 24 godzin od złożonego przez Zamawiającego zamówienia. 

13. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego 
należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający dołoży starań, aby wartość materiałów dostarczanych do siedziby w 
każdorazowym zamówieniu wynosiła co najmniej 1.000,00 zł brutto, chyba, że mniejsza 
wartość indywidualnego zamówienia będzie uzasadniona potrzebami Zamawiającego. 

14. Odbiór   będzie   poprzedzony   kontrolą   zgodności   dostawy   z   zamówieniem 
Zamawiającego. 

15. Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odmowy   przyjęcia   produktu   nie   spełniającego 
wymagań   określonych   w   niniejszej   umowie   oraz   dostarczonego   w   innej   ilości, 
asortymencie lub cenie od zamówionych. 

16. Zamawiającemu przysługuje możliwość   zwrotu   towaru,   który   nie   będzie   spełniał 
podstawowych wymogów jakościowych oraz do zamiany towaru uszkodzonego na nowy. 

17. Strony ustalają, iż reklamacje jakościowe i ilościowe mogą być zgłaszane w całym okresie   
gwarancyjnym,   stwierdzenie   odstępstwa   jakościowego   w   trakcie   użytkowania stanowić 
będzie podstawę do reklamacji. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji, poprzez dostarczenie w tym terminie na koszt 
Wykonawcy brakującego przedmiotu zamówienia lub wymianę niezgodnego lub wadliwego 
przedmiotu zamówienia na zgodny i wolny od wad. 

19. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej rękojmi za wady oraz co najmniej 24 
miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia określonego w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 
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20. Zamawiający zastrzega, iż za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, można dokonać zmiany specyfiki dostarczonego towaru (np. innego producenta) 
w przypadku woli Zamawiającego – na tę okoliczność każdorazowo Wykonawca poinformuje o 
cenie poszczególnego asortymentu. Zmiana o której mowa w poniższym punkcie nie wymaga 
zmiany umowy. 

 
§2 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do: 
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej                                   
w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego, 
-   informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde 
żądanie Zamawiającego oraz przedstawienia sprawozdań. 
 

§3 
 

1. Za dostarczony produkt Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto 
określonymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który jest 
integralną część niniejszej umowy, plus podatek VAT. 
2. Strony ustalają, iż ceny netto przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy. 
3. Podstawą   wystawienia   faktury   jest   podpisany   przez   Zamawiającego   protokół   odbioru 
towaru wraz z certyfikatami i atestami, o których mowa w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy. 
4. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. W   przypadku   wystąpienia   rozbieżności   w   cenach   podanych   na   fakturze,                                      
a uzgodnionymi w umowie, Strony oświadczają, iż obowiązują ceny określone w umowie.                              
W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia faktury, 
doręczy Zamawiającemu korektę faktury. 
6. W przypadku opisanym w punkcie poprzednim, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty 
faktury do czasu otrzymania od Wykonawcy korekty faktury. 
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT i z takim terminem płatności Wykonawca zobowiązuję się 
wystawiać faktury. 

§4 
 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 100 zł netto z tytułu opóźnienia w dostawie materiałów objętych tą dostawą, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 10 i 12 niniejszej umowy; 
2)   100 zł netto za opóźnienie w dostarczeniu materiałów wolnych od wad, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy, 
3) 5 000 zł netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
obciążających Wykonawcę. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości : 
1) 5 000 zł netto za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających 
Zamawiającego. 
3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość 
poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 
5.   W   przypadku   wystawienia   przez   Zamawiającego   noty   obciążającej   z   tytułu   kar 
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umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą 
Wykonawcy. 
6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§5 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. 
2. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do niniejszej umowy. 
3. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§6 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn w terminach, o których mowa w 
§ 1 ust. 8 i 10 niniejszej umowy, 
2) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni, 
3) Wykonawca nienależycie realizuje dostawy, w szczególności w sposób niezgodny z umową. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 3, w terminie 14 dni od 
dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
4. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim zostanie ustalone w oparciu o zakres i ilość dostarczonego przedmiotu 
zamówienia. 

§7 
 

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. 
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§ 8 

 Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia nadzorować będzie:   
........................................................................................................................................... 
e-mail: …………………………………………………… 

 Do zamawiania oraz odbioru towaru Zamawiający upoważnia:   
..……................................................................................................................................. 

§ 9 

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

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

§ 10 

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

§ 11 

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: Sukcesywna dostawa 

materiałów do usuwania awarii, remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej na  

rok 2022 

  Oznaczenie postępowania: Nr rej. GZK.ZS – 3/2021 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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