ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad
Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby
oczyszczalni ścieków spółki „DUNAJEC” sp. z o.o. w 2022 roku
Nr postępowania: 2/ZP/2022
2. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa:
Część 1 - Koagulant żelazowy – Roztwór siarczanu żelaza (III)
Jakość koagulantu zgodna z europejską normą EN 890:2012 typ 2.
Zastosowanie: strącanie fosforu ze ścieków, usuwanie siarkowodoru ze ścieków,
kondycjonowanie osadów.
Magazynowanie: do 6 miesięcy od dostawy
Skład chemiczny roztworu:
Żelazo ogólne (Fetot)
11,8 ± 0,4 %
Żelazo (Fe2+)
< 0,3 %
Fe2SO4
39 – 43 %
Wolny kwas (H2SO4)
<0%
Gęstość (20oC)
1,52 ± 0,06 g/cm3
Lepkość (20oC)
30 ± 10 mPas
pH (20oC)
<1
Temperatura krystalizacji
- 20oC
Dostawa: w ciągu tygodnia czasu od informacji e-mailowej na maila wskazanego w
umowie.
Dostawa na wskazane oczyszczalnie ścieków.
Oferta dotyczy realizacji dostawy roztworu na poszczególnych oczyszczalniach ścieków w
m. Tropie, Rożnów, Bartkowa Posadowa, Gródek nad Dunajcem i Sienna w 2022 roku.
Cena zawiera dostawę roztworu i uzupełnienie zbiorników na poszczególnych
oczyszczalniach (koszt transportu + ilość roztworu + uzupełnienie zbiorników).
Szacowana ilość w 2022 roku: do 21 t.
Część 2 - Polielektrolit
Emulsja do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniach typu prasa,
wirówka, zagęszczacz mechaniczny. Emulsja w postaci płynnej.
Specyfikacja roztworu:
Kationowość %
55
Ciężar molekularny/relatywny
Wysoki
Ciężar właściwy 25oC
1,05
Temperatura zamarzania
- 18 oC
Punkt zapłonu w zamkniętym pojemniku
>93 oC
Lepkość cps:
0,5 %
240
1,00 %
1000
2,00 %
2400
Dostawa: w ciągu tygodnia czasu od informacji e-mailowej na maila wskazanego w
umowie.
Dostawa na jeden wskazany punkt: Oczyszczalnia Bartkowa Posadowa.
Dostawa w 20 l pojemnikach.
Cena zawiera dostawę roztworu wraz z pojemnikami (koszt transportu + ilość roztworu +
pojemnik).
Szacowana ilość w 2022 roku: do 1,5 t.
3. Kod CPV: 24310000-0 Zasadowe chemikalia nieorganiczne
4. Termin realizacji zamówienia: dostawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, według
bieżących potrzeb Zamawiającego w 2022 roku.
5. Okres gwarancji: zgodnie z gwarancją producenta.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej:
m.sadlon@dunajec-grodek.pl w terminie do dnia 18.02.2022 r. godz. 11:00.
7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga
100%.
8. Termin otwarcia ofert: 18.02.2022 r. godz. 11:05.
9. Warunki płatności: zgodnie z załączonym Wzorem umowy.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Monika Sadłoń – tel. 696 072 400 lub
18 263 80 25, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na
adres poczty elektronicznej: wskazany w pkt 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi
umocowanie prawne do podpisania oferty (KRS, CDEIG lub pełnomocnictwo).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub wszystkie części. Wraz z ofertą należy złożyć kartę charakterystyki substancji
chemicznej, kartę katalogową, opis lub inny dokument opisujący oferowany produkt.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
13. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
- Załącznik 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
- Załącznik 3 – Wzór umowy

ZATWIERDZAM:
(-) Rafał Iwański
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON
Nr rachunku
bankowego

NIP

Oferta na:
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni
ścieków spółki „DUNAJEC” sp. z o.o. w 2022 roku
Nr postępowania: 2/ZP/2022
1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję w całości
warunki w nim zawarte.
2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
3) Oferujemy wykonanie przedmiotu za całkowite wynagrodzenie w kwocie:
Część 1 - Koagulant żelazowy – Roztwór siarczanu żelaza (III)
Wartość netto ………………………… zł (słownie: …………………………………………………)
Stawka podatku VAT: ……… % Wartość VAT………………………… zł
Wartość brutto …………………………… zł (słownie: ………………………………………………)
zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.

Przedmiot zamówienia

A
1.

B
Koagulant
żelaza (III)

żelazowy

–

Roztwór

Wartość
jednostkowa
netto [zł/tona]

Szacunkowa
ilość [tona]

C

D

siarczanu

Wartość
netto
[zł/tona]
CxD
E

21

Część 2 - Polielektrolit
Wartość netto ………………………… zł (słownie: …………………………………………………)
Stawka podatku VAT: ……… % Wartość VAT………………………… zł
Wartość brutto …………………………… zł (słownie: ………………………………………………)
zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.
A
1.

Przedmiot zamówienia
B
Część 2 – Polielektrolit

Wartość
jednostkowa
netto [zł/tona]
C

Szacunkowa
ilość [tona]
D
1,5

Wartość netto
[zł/tona]
CxD
E

4) Termin wykonania: Dostawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, według bieżących
potrzeb Zamawiającego w 2022 roku.
5) Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
6) Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do Zapytania ofertowego wzorem umowy
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7) Osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy: ……………………………………………………………
8) Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.
9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (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).
3. Podpis(y):

Lp.

1.

Nazwa
Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do
reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do
reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Data

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU,
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP

Oferta na:
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni
ścieków spółki „DUNAJEC” sp. z o.o. w 2022 roku
Nr postępowania: 2/ZP/2022
Oświadczam(y) że:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegam(y)
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 ust 1
„Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej,

Lp.

1.

Nazwa
Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do
reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do
reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć
Wykonawcy

Data

Załącznik Nr 3
UMOWA DOSTAWY nr [___]
zawarta w dniu [__] r. w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem
pod adresem: Gródek nad Dunajcem nr 28, kod pocztowy 33-318, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282163, NIP 734-32-32-860, REGON
120445841; reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Panem/Panią [__] zamieszkały/ą [__] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [__]
z siedzibą w [__] pod adresem [__], NIP: [__], REGON: [__]/[spółka] z siedzibą w [__] pod
adresem [__] wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla [__] Wydział [__] Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: [__], NIP: [__] REGON: [__];
reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Dostawcą”
łącznie zwani „Stronami”
§1
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych z
realizacją zadania pod nazwą:
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni
ścieków spółki „DUNAJEC” sp. z o.o. w 2022 roku
§2
1. Mocą Umowy Dostawca – wyłoniony przez Zamawiającego w zapytania ofertowego
(„Postępowanie”), zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów
określonych w ust. 2 („Materiały”) do miejsca wskazanego w ust. 3 („Miejsce Dostawy”).
2. Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania środka chemicznego:
a) Koagulant żelazowy – Roztwór siarczanu żelaza (III) w maksymalnej ilości 21 ton
b) Polielektrolit – w maksymalnej ilości 1,5 tony
3. Miejscem Dostawy są oczyszczalnie ścieków w m. Tropie, Rożnów, Bartkowa Posadowa,
Gródek nad Dunajcem i Sienna.
4. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości do dostarczenia w czasie trwania
Umowy Materiałów w pełnym asortymencie określonym Ofertą, w ilości określonej w § 2 ust.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu Materiałów w ilości określonej w § 2 ust. 2.
Dostawcy nie będą w związku z tym przysługiwać żadne roszczenia finansowe w stosunku
do Zamawiającego, w tym w szczególności roszczenie o wynagrodzenie albo o
odszkodowanie. Faktyczna ilość zakupionych przez Zamawiającego Materiałów będzie
uzależniona od bieżącego zapotrzebowania po jego stronie.
§3
1. Dostawca jest zobowiązany do wykonania spoczywających na nim z mocy Umowy
zobowiązań:
a. w sposób zgodny z ofertą złożoną przezeń w ramach Postępowania („Oferta”);
b. z zachowaniem najwyższej staranności;
c. z uwzględnieniem wskazówek i potrzeb Zamawiającego oraz w sposób umożliwiający
w najwyższym stopniu zrealizowanie zamierzonego przez Zamawiającego celu
wykorzystania Materiałów.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że Materiały:
a. będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nienoszące znamion jakiegokolwiek
używania;
b. nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą
posiadały jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość ich prawidłowego
użytkowania;
c. będą na chwilę dokonania ich dostawy dopuszczone do obrotu gospodarczego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d. będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.
dopuszczające do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem wyrobów w

Unii Europejskiej;
e. będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp.,

3.

4.

5.

1.

umożliwiające ich wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ze
względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i
higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, dopuszczalnych norm natężenia
hałasu, promieniowania, wibracji itp.
Materiały zostaną dostarczone do Miejsca Dostawy wraz z kartą charakterystyki substancji
chemicznej, kartą katalogową, opisem lub innymi dokumentami opisującymi oferowany
produkt oraz certyfikatami świadczącymi o jakości i dopuszczalności oferowanego
produktu na rynku polskim. Przy każdorazowej dostawie, Dostawca jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu świadectwa jakości odpowiedniej partii produktu.
Dostawca oświadcza, że Materiały wolne będą w chwili ich wydania Zamawiającemu od
wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich, spełniać będą wszelkie normy w zakresie
jakości i bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa oraz będą zgodne z cechami
opisanymi w Ofercie.
Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że Materiały nie będą obciążone jakimikolwiek
prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich (prywatnych
albo publicznych), nie będzie toczyć się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne,
sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie będą one przedmiotem
jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dostawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek
innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.
§4
Dostawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
a) zajmuje się zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej
obejmującej swym zakresem m.in. dostarczanie wyrobów o charakterystyce
analogicznej co Materiały;
b) posiada wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa,
niezbędne do dostarczenia Materiałów;
c) posiada doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności,
niezbędne do wykonania na rzecz Zamawiającego spoczywających na Dostawcy z
mocy Umowy zobowiązań na należytym poziomie oraz w sposób zgodny z celem i
zamierzonym przez Zamawiającego sposobem wykorzystania Materiałów;
d) przeniesienie na Zamawiającego praw do Materiałów zgodnie z Umową nie będzie w
żadne sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
e) jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym w zakresie objętym Umową, a ochrona
ubezpieczeniowa w opisanym zakresie trwa w dniu zawarcia Umowy oraz trwać będzie
co najmniej do dnia wskazanego w § 5 ust. 1;
f) na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne ani żadne inne postępowanie związane z
niewypłacalnością Dostawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa
właściwego dla Dostawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Dostawcy;
g) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Dostawcy, jak też
nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Dostawcy;
h) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie
sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na
sytuację finansową Dostawcy lub jego zdolność do wykonania spoczywających na nim
wobec Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy;
i) zawarcie Umowy oraz jej wykonanie, w szczególności zaś przeniesienie na
Zamawiającego własności Materiałów, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, czy też
prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w tym w szczególności
wierzycieli Dostawcy;
j) na zawarcie Umowy nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń,
pozwoleń, uchwał itp. jakichkolwiek organów Dostawcy, czy też jakichkolwiek
podmiotów trzecich lub organów administracji publicznej;
k) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie;
l) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

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) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający oświadcza, że:
a. do zawarcia Umowy nie jest potrzebne uzyskanie przezeń jakichkolwiek zgód
wewnątrzkorporacyjnych;
b. na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, ani też nie istnieją wymienione w przepisach ustawy Prawo upadłościowe
okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego;
c. na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Zamawiającego,
jak też nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Zamawiającego;
d. według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie
sądowe, arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na
sytuację finansową Zamawiającego;
e. przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie.
Zawierając i wykonując Umowę Strony bazują na prawdziwości, rzetelności i kompletności
oświadczeń złożonych przez siebie w ust. 1-2.
Wówczas gdyby którekolwiek z zawartych w niniejszej Umowie oświadczeń albo zapewnień
Dostawcy okazało się nieprawdziwe, nierzetelne albo niekompletne, Zamawiający może
domagać się od Dostawcy zapłaty kwoty stanowiącej równowartość wszelkich kosztów i
wydatków poczynionych przez Zamawiającego w tym celu, by doprowadzić do stanu
zgodnego z treścią oświadczeń i zapewnień Dostawcy, w tym w szczególności poprzez
usunięcie okoliczności które są sprzeczne z tymi oświadczeniami albo zapewnieniami.
§5
Materiały dostarczane będą Zamawiającemu do Miejsca Dostawy sukcesywnie, według
bieżących potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2022 r., z zachowaniem następującej procedury:
a. wskazane w ust. 2 osoby składać będą Dostawcy telefonicznie na numer ………, albo za
pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres …………….., zlecenia dokonania
dostawy konkretnej partii Materiałów („Zamówienie”). Ilość oraz asortyment Materiałów
wskazanych w danym Zamówieniu zależy wyłącznie od potrzeb Zamawiającego, z tym,
że łącznie w okresie trwania Umowy Zamawiający nie może domagać się od Dostawcy
dostarczenia Materiałów w ilości większej niż wskazana w § 2 ust. 2.
b. w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego Zamówienia, Dostawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Materiału – w ilości określonej w
Zamówieniu – do Miejsca Dostawy oraz do jego rozładunku.
Osobami upoważnionymi do składania Zamówień w imieniu Zamawiającego jest Pani
Monika Sadłoń.
Materiały dostarczane będą do Miejsca Dostawy środkami transportu zapewnionymi przez
Dostawcę, na jego koszt i ryzyko.
Po dostarczeniu przez Dostawcę danej partii Materiałów do Miejsca Dostawy oraz ich
rozładowaniu przez Dostawcę, na jego koszt i ryzyko, sporządzony zostanie dotyczący
danej partii Materiałów protokół odbioru („Protokół”), określający ilość oraz ewentualne
widoczne wady dostarczonych Materiałów. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
podpisania Protokołu w szczególności, gdy dostarczone w ramach danej dostawy
Materiały nie odpowiadają co do ilości lub asortymentu treści Zamówienia, jak też
wówczas, gdy obarczone są one wadami.
Osobami uprawnionymi do podpisywania Protokołów w imieniu Zamawiającego jest Pani
Monika Sadłoń.
Strony postanawiają, że niezależnie od podpisania Protokołu Zamawiający będzie
uprawniony do zgłaszania – w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu –
Dostawcy ewentualnych dalszych, tj. nie ujętych w Protokole, uwag lub zastrzeżeń co do
możliwych do zauważenia w chwili podpisania Protokołu wad dostarczonych w danej
partii Materiałów. Tym samym Strony zgodnie postanawiają, że wynikający z niniejszego
ustępu termin na zbadanie Materiałów jest terminem „przyjętym przy rzeczach tego
rodzaju” – w rozumieniu art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.

§6
1. Rozliczenie za prawidłowo i kompletnie dostarczone Materiały następować będzie na
opisanych niżej zasadach:
a. Dostawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT dokumentującej
dostarczenie objętych danym Zamówieniem Materiałów w terminie 7 dni od dnia
podpisania przez Zamawiającego dotyczącego danego Zamówienia Protokołu;
b. płatność za dostarczone w ramach danego Zamówienia Materiały następować
będzie przelewem na rachunek bankowy nr ……………………….., w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy nie może przekroczyć
kwoty podanej w ofercie tj.:
………….. zł netto
VAT ….%
……………… zł
………………. zł brutto (słownie zł: ……………..)
3. Wartości jednostkowe Materiałów są następujące: ………….. zł netto/tonę.
4. Ceny za Materiały zaoferowane przez Dostawcę w Ofercie obowiązują przez czas trwania
Umowy - bez możliwości zmian.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty Dostawcy związane
z wykonaniem i dostawą Materiałów.
6. W przypadku zmiany stawek należnego podatku od towarów i usług (VAT) – wartość netto
cen za Materiały pozostaje niezmienna, zaś wartość brutto będzie uzależniona od wartości
obowiązującej w chwili wystawienia danej faktury stawki podatku VAT. Kwota podatku VAT
określona w Ofercie ulegać będzie wówczas zmianie bez potrzeby sporządzenia aneksu
do Umowy.
§7
1. Dostawca zapewnia, że dostarczane Materiały odpowiadać będą w pełni wszystkim
warunkom jakościowym oraz cechom podanym w Opisie przedmiotu zamówienia, Ofercie
oraz Umowie (gwarancja jakości). Gwarancja jakości udzielona zostaje na okres – zgodnie
z gwarancją producenta, a niniejszy dokument Umowy stanowi doświadczenie
gwarancyjne w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. W razie stwierdzenia
niezgodności Materiałów z zapewnieniami Dostawcy, o których mowa w niniejszym
ustępie, jest on zobowiązany – zgodnie z treścią żądania Zamawiającego, o którym mowa
w ust. 2 – do dokonania czynności niezbędnych do doprowadzenia do zgodności
Materiałów z zapewnieniami zawartymi w niniejszym ustępie.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Materiałów z zapewnieniami Dostawcy, o których
mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do domagania się w ramach gwarancji
wykonania przez Dostawcę wszelkich czynności niezbędnych do doprowadzenia do
zgodności Materiałów z zapewnieniami zawartymi w ust. 1, w szczególności zaś może się
on domagać ich wymiany na nowe, zgodne z zapewnieniami, o których mowa w ust. 1.
3. Niezależnie od gwarancji jakości, Dostawca udziela również Zamawiającemu rękojmi na
okres równy okresowi gwarancji. Wyłącznie od Zamawiającego zależy, czy korzystał będzie
z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji jakości, czy też z tytułu rękojmi.
4. Okres trwania gwarancji jakości oraz rękojmi na Materiały liczy się od dnia podpisania
dotyczącego ich Protokołu.
5. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie świadczenia gwarancyjne wykonywane będą przez
Dostawcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego.
Do okresu wykonania przez Dostawcę świadczenia z gwarancji lub rękojmi nie wlicza się
dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się że dni ustawowo wolne od pracy to dni
określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz.
28, ze zm.). Strony dopuszczają dokonywanie zgłoszeń z tytułu gwarancji albo rękojmi w
formie pisemnej, elektronicznej albo za pomocą faksu.
6. W szczególnych przypadkach, gdy Dostawca, z przyczyn od niego niezależnych i przezeń
niezawinionych, nie będzie mógł dotrzymać wskazanego w ust. 5 terminu 7 dni na
wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji albo rękojmi, warunki szczegółowe naprawy
ustali indywidualnie z Zamawiającym, sporządzając na tę okoliczność protokół z ustaleń
wraz z określeniem nowego terminu wykonania naprawy, którego niedotrzymanie będzie
skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 lit. „b”. Protokół zostaje
sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§8
1. Niezależnie od przyczyn określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w wypadku, gdy:

a. co najmniej dwa Zamówienia wykonane zostały przez Dostawcę nieprawidłowo, co

oznacza, że Dostawca nie dostarczył Materiałów w ilości lub jakości określonej w
danym Zamówieniu;
b. Dostawca pozostaje w opóźnieniu albo w zwłoce ze zrealizowaniem co najmniej
jednego Zamówienia, a czas opóźnienia albo zwłoki przekracza 3 dni robocze;
c. jeśli Dostawca pozostaje w opóźnieniu albo w zwłoce ze zrealizowaniem
spoczywających na nim z tytułu rękojmi albo gwarancji jakości zobowiązań, a czas
opóźnienia albo zwłoki przekracza 3 dni robocze.
d. Dostarczone przez Dostawcę Materiały nie spełniają potrzeb Zamawiającego w
sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzonego przez Zamawiającego celu
wykorzystania Materiałów.
2. Odstąpienia od Umowy dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia.
3. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wykonane być może w terminie
45 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
§9
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo zwłoki z dostarczeniem Materiałów
objętych danym Zamówieniem – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za
realizację danego Zamówienia;
b. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo zwłoki z wykonaniem zobowiązań z tytułu
gwarancji i rękojmi – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia za realizację
Zamówienia, którym objęty był Materiał, którego dotyczy opóźnienie albo zwłoka;
c. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy –
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2.
2. Za odstąpienie przez Dostawcę od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 2.
3. Faktyczne otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron od drugiej Strony zapłaty z tytułu kary
umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę otrzymującą odszkodowania
na zasadach ogólnych wówczas, gdy wysokość otrzymanej sumy nie pokrywa całości
poniesionej przez tą Stronę szkody.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozpatrywane będą przez właściwy
rzeczowo Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.
§ 13
1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są:
1. ze strony Zamawiającego:
Pani Monika Sadłoń;
2. ze strony Dostawcy:
……………...
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. składane przez Strony kierowane
będą do osób wskazanych w ust. 1 na następujące adresy:
Dostawca
Zamawiający
adres do doręczeń
numer telefonu
numer faksu
adres e-mail
3. Zmiana danych osób odpowiedzialnych wskazanych w ust. 1 lub któregoś z adresów
wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, na adres do
doręczeń wskazany w ust. 2, pod rygorem skuteczności doręczenia dokonanego pod
ostatni podany adres Strony, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wszelkie informacje, komunikaty, zawiadomienia, oświadczenia itp. składane przez Strony
winny być doręczane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) i kierowane do osób
wskazanych w ust. 1 na adres wskazany w ust. 2, przy czym w wypadku informacji,
komunikatów, zawiadomień, oświadczeń itp. doręczonych danej Stronie po godzinie 15.00,

taką informację, komunikat, zawiadomienie, bądź oświadczenie uważa się za doręczone w
dniu następującym o godzinie 7.00 rano.
5. Niezależnie od uprawnienia osób wskazanych w innych postanowieniach Umowy do
wykonywania wskazanych tam czynności, w przypadku konieczności podejmowania
wspólnych decyzji przez Strony, będą one podejmowane przez osoby wskazane zgodnie z
ust. 1 albo ust. 3 powyżej, które uznaje się za umocowane do reprezentowania danej Strony
w kontaktach z drugą Stroną oraz do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanej
Strony.
6. Strony zobowiązują się do zapewnienia, by osoby wskazane w ust. 1 oraz ust. 3 posiadały
wiedzę teoretyczną, doświadczenie praktyczne, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje
(w tym potwierdzone odpowiednimi dokumentami formalnymi – o ile byłoby to zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego wymagane) itp. niezbędne dla
zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy przez Stronę, w imieniu której będą działały.
§14
Integralną częścią Umowy są:
1. Oferta;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.
Zamawiający

Dostawca

