
 
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) 

 

dla zadania pn.: 

 

 „Zakup wodomierzy i modułów radiowych w 2022 roku” 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2, 

kod pocztowy 47-120, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018245, 

NIP: 756-10-06-498, wysokość kapitału zakładowego: 16.239.000,00 zł. 

www.zaw-kom.pl 

sekretariat@zaw-kom.pl 

godziny pracy: 7-15. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz 

urządzeń-modułów do zdalnego (radiowego) odczytu firmy APATOR POWOGAZ S.A., a także 

pozostałych akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawadzkiem wraz ze świadczeniem usługi naprawy i legalizacji wodomierzy w miarę występujących 

potrzeb w 2022 roku. 

 

1. Zapotrzebowanie na poszczególne artykuły. 

Tabela 1A. Wodomierze. 

L.p. Typ wodomierza 
Klasa 

metrologiczna 

DN Q3 długość obudowa 

Gwint 

króćca 

- G 

PN 
Próg 

rozruchu 
Ilość 

mm m3/h mm materiał cale bar l/h szt. 

1. suchobieżny 
jednostrumieniowy 

JS Smart+ 
z możliwością 

odczytu poprzez 
moduł radiowy 

optyczny 

H-R100 

V-R50 

15 2,5 110 

mosiężna 

3
4⁄ ’’ 

16 

6 45 

2. 20 2,5 130 1’’ 8 155 

3. 
suchobieżny 

jednostrumieniowy 
JS Smart+ 

z możliwością 
odczytu poprzez 
moduł radiowy 

indukcyjny 

H-R100 

V-R50 

15 2,5 110 

mosiężna 

3
4⁄ ’’ 

16 

6 12 

4. 20 2,5 130 1’’ 8 17 
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5. 

skrzydełkowy 
jednostrumieniowy 

suchobieżny 
JS Master+ 

z możliwością 
odczytu poprzez 
moduł radiowy 

optyczny 
i indukcyjny 

H-R100 

V-R50 

25 6,3 165 

mosiężna 

1 1 4⁄ ’’ 

16 

21 4 

6. 32 10 260 1 1 2⁄ ’’ 21 1 

7. 40 16,0 300 2’’ 53 2 

8. 

ultradźwiękowy 
Ultrimis 

zintegrowany 

z modułem 
radiowym do 

zdalnego odczytu 

do R800 40 16 300 mosiężna 2’’ 16 4.8 1 

 

Tabela 1B. Wodomierze. 

L.p. Typ wodomierza 
Klasa 

metrologiczna 

DN obudowa Ilość 

mm materiał szt. 

1. 
sprzężony, śrubowy z poziomą osią wirnika oraz 

suchobieżny jednostrumieniowy z możliwością odczytu 
poprzez moduł radiowy optyczny i indukcyjny 

R630 65/20 żeliwo i mosiądz 3 

 

Tabela 2. Urządzenia-moduły do zdalnego (radiowego) odczytu. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość [szt.] 

1. Moduł radiowy AT-WMBUS 16-2 bez anteny zewnętrznej 200 

2. APT-WMBUS-NA-1 uniwersalna nakładka indukcyjna z anteną wewnętrzną 43 

 

Tabela 3. Pozostałe akcesoria. 

L.p. Nazwa i rodzaj Przeznaczenie Ilość [szt.] 

1. 

Uszczelki fibrowe 

do wodomierza DN 15 400 

2. do wodomierza DN 20 400 

3. do wodomierza DN 25 50 

4. do wodomierza DN 32 10 

5. do wodomierza DN 40 20 



Postępowanie nr: ZP/12/2021/ZO 

 

3 
 

SWZ: „Zakup wodomierzy i modułów radiowych w 2022 roku” 

 

6. 

Śrubunki mosiężne 
mocne 

do wodomierza DN 15 40 

7. do wodomierza DN 20 50 

8. do wodomierza DN 25 10 

9. do wodomierza DN 40 10 

 

Przedstawione w tabelach 1-3 ilości artykułów stanowią przewidywane zapotrzebowanie 

w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający sukcesywnie, w miarę występujących potrzeb, 

będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (liczbę artykułów, które należy dostarczyć). 

 

2. Wymagania szczegółowe i techniczne dla wodomierzy: 

a) dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, powinien zapewniać radiowy system 

komunikacji w paśmie ISM na częstotliwości 868 MHz pomiędzy urządzeniem zabudowanym 

jako czujnik do zdalnego odczytu a urządzeniem odczytującym; 

b) wodomierze muszą być przystosowane do współpracy z urządzeniem do zdalnego odczytu 

i umożliwiać montaż i demontaż modułu radiowego bez konieczności naruszenia cech 

legalizacyjnych; 

c) wodomierze powinny być wyposażone w drobny filtr/sitko, uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do komory pomiarowej; 

d) wodomierze powinna cechować wysoka jakość, dokładność i stabilność pomiarowa w całym 

okresie użytkowania (okres między-legalizacyjny); 

e) dostawca winien zapewnić serwis gwarancyjny na dostarczone wodomierze; 

f) wodomierze winny posiadać aktualną cechę legalizacyjną nadaną co najmniej w roku dostawy 

do Zamawiającego; 

g) wodomierze powinny być zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego, 

a ich konstrukcja powinna zapewnić zachowanie odcinków prostych przed i za wodomierzem; 

h) na wodomierzach powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny następujące 

oznaczenia: 

 nazwa lub znak producenta, 

 znak fabryczny, 

 rok produkcji, 

 nr fabryczny, 

 jednostka miary – m3, 

 cecha legalizacyjna, 

 jedna lub dwie strzałki kierunkowe wskazujące kierunek przepływu umieszczone w sposób 

trwały na korpusie wodomierza, 

 klasę dokładności wskazań w danej pozycji zabudowy (R zgodnie z MID), 

 wartość Q3, 

 wartość max. dopuszczalnego ciśnienia. 

 

3. Wymagania szczegółowe i techniczne dla urządzeń do zdalnego, radiowego odczytu 

(moduły): 

a) dostarczony moduł musi być fabrycznie nowy, ma służyć do bezprzewodowej dwukierunkowej 

transmisji danych na odległość do 300 m w otwartej przestrzeni, 

b) moduł jest instalowany jako nakładka na wodomierz – musi być kompatybilny z oferowanymi 

wodomierzami, 
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c) urządzenie musi być przystosowane zarówno do odczytu za pomocą ręcznego przenośnego 

terminala, jak i do odczytu poprzez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych, 

d) moduł powinien umożliwiać rozpoznanie kierunku przepływu, dając całkowitą zgodność ze 

wskazaniem z liczydła, poprzez uwzględnienie przepływu wstecznego, 

e) moduł powinien umożliwić sygnalizację zadziałania polem magnetycznym, oderwania nakładki 

od wodomierza, wykrycia przepływu wstecznego i zliczenia wody zużytej w przepływie 

wstecznym oraz sygnalizację wycieków, 

f) moduł powinien być w pełni konfigurowalny poprzez możliwość nadania numeru 

identyfikacyjnego, stanu początkowej objętości, wartości stałej impulsowania, odstępu czasu 

pomiędzy kolejnymi transmisjami danych pomiarowych, a także dniach i godzinach kiedy ma 

nadawać, 

g) zasilanie bateryjne modułu musi zapewnić ciągłą pracę powyżej 10 lat, 

h) przykładowe funkcje nakładek: 

 data i czas nakładki (z dokładnością co do sekundy), 

 objętość mechaniczna – wartość wskazywana na liczydle mechanicznym, 

 objętość wsteczna – suma objętości cofniętej wody w wodomierzu, 

 próg objętości wstecznej – ilość objętości, która musi zostać cofnięta, żeby nakładka 

wykonała zliczenie wstecz, 

 objętość miesięczna – suma objętości wody w danym miesiącu, 

 historia objętości – wartość objętości mechanicznej zapamiętane na koniec każdego 

z ostatnich 12 miesięcy, 

 próg przepływu maksymalnego – próg zadziałania alarmu dla dużego przepływu wody, 

 okres wycieku – pozwala ustalić czas stałego przepływu wody, po jakim wywoływany jest 

alarm sygnalizujący wyciek, 

 dni aktywacji nakładki, 

 godzina włączenia i wyłączenia nakładki, 

 czas awarii pola magnetycznego – suma czasu występowania awarii w postaci przyłożenia 

magnesu, 

 historia awarii pola magnetycznego, 

 czas awarii zdjęcia nakładki, 

 historia awarii zdjęcia nakładki, 

 suma awarii przepływu wstecznego,  

 historia awarii przepływu wstecznego, 

 historia awarii wycieku wody. 

 

4. Wymagania szczegółowe dla świadczenia usług naprawy (regeneracji) i legalizacji. 

Dostawca zapewni świadczenie usługi naprawy (regeneracji) i ponownej legalizacji 

wodomierzy, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Proces regeneracji wodomierzy musi być 

przeprowadzany zgodnie z podejściem procesowym sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. 

Na naprawione wodomierze Dostawca udzieli 1 rok gwarancji. 

Przewidywane szacunkowe ilości i rodzaj wodomierzy, które zostaną przekazane przez 

Zamawiającego do naprawy i legalizacji przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4. Naprawa i legalizacja wodomierzy. 

L.p. Rodzaj wodomierza Ilość [szt.] 

1. Wodomierze DN 15 20 

2. Wodomierze DN 20 20 

3. Wodomierze DN 25 10 

4. Wodomierze DN 40 5 

5. Wodomierze DN 50 2 

 

5. Okres udzielenia gwarancji dla wodomierzy i urządzeń do zdalnych odczytów. 

Dostawca zapewni okres gwarancji 60 m-cy dla wodomierzy i 120 m-cy dla urządzeń do 

zdalnych, radiowych odczytów. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę do 30 dni od 

momentu odebrania niepełnowartościowego towaru. 

 

6. Warunki dostawy. 

a) Zamawiający sukcesywnie, w miarę występujących potrzeb, będzie każdorazowo ustalał 

wielkość zamówienia (liczbę artykułów, które należy dostarczyć). Wielkość zamówienia 

i rodzaje zamawianych wodomierzy i urządzeń do zdalnych, radiowych odczytów stanowią 

średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Dostawca 

przyjmuje do wiadomości, iż podane w tabelach 1-4 ilości artykułów są wielkością 

przewidywaną i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania ich odbioru 

w całości. W przypadku zmiany ilości faktycznie zamawianych wodomierzy i innych akcesoriów 

podczas realizacji umowy, Dostawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia (nie stanowi to niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi 

odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu); 

b) Dostawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem 

do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; 

c) Zamawiający wymaga, aby przy zamówieniach za kwotę powyżej 250 zł brutto, realizacja 

i transport dostawy wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego odbywały się bez 

dodatkowych kosztów (usługa transportowa wliczona w cenę); 

d) W przypadku zamówień kompletów, tzn. wodomierz + nakładka, Dostawca zobowiązany jest 

do zaprogramowania nakładek i modułów do danego wodomierza. Dostarczone 

Zamawiającemu komplety powinny być gotowe do zabudowy i pracy bez ingerencji 

w ustawieniach nakładki/modułu; 

e) Oferowany towar powinien być w pełni kompatybilny z systemem odczytu zdalnego 

posiadanym i eksploatowanym przez Zamawiającego. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Czas obowiązywania umowy: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

na zasadach określonych w umowie. 

2. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 

do 15:00 na podstawie jednostkowych zamówień złożonych pisemnie (mailowo) lub telefonicznie, 

określających dokładne zapotrzebowanie i terminy poszczególnych dostaw.  

3. Dostawca gwarantuje stałość ceny wraz z kosztem transportu oraz dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia dla wszystkich realizowanych przez niego 
dostaw. 

4. Należność za realizowane dostawy regulowana będzie w terminie 14 dni od dnia odbioru 

zamówienia i wystawienia faktury. 
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IV. OSOBY DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z oferentami: 

 sprawy formalne – Paulina Siwek tel. 77 4622 172, e-mail: przetargi@zaw-kom.pl, 

 sprawy merytoryczne – Piotr Siwek tel. 77 46 22 162 lub 510 129 752. 

 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak 

nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 

 

 

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, 

ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty oraz zaparafowane lub 

podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Dostawcy (zgodnie ze sposobem 

reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu). Ewentualne poprawki 

w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami, oświadczeniami) należy złożyć 

w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

8. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. 

ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie 

 

9. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana w następujący sposób: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Oferta w postępowaniu dla zadania pn.: „Zakup wodomierzy i modułów radiowych w 2022 roku” 

 

 

nie otwierać przed: …………………………. (wpisać termin otwarcia ofert) 

 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w następującym terminie: 

do dnia  22.12.2021 r. do godz.  10:00 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez 

otwierania. 
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3. W przypadku przysłania oferty drogą pocztową (kurierską) za termin złożenia oferty przyjmuje 

się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się z siedzibie Spółki.  

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY 

1. Dostawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w formularzu ofertowym. 

2. Dostawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji 

przez ilość jednostek. 

3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Dostawcę z uwzględnieniem ewentualnych 

upustów. 

4. Wartość ofertowa powinna być podana w jednym wariancie, określona cyfrowo i słownie. 

5. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena 

wyrażona słownie. 

6. Wartość podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

(wniesienia). 

7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

IX. ZASADY WYBORU I KRYTERIA OCENIANIA OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. 

2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

łączna wartość oferty – waga: 100% 

3. Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

𝑃 =  
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑛
∙ 100 

gdzie: 

P   – liczba punktów, 

Cmin   – najniższa wartość zamówienia wśród złożonych ofert, 

Cn   – wartość zamówienia zaproponowana przez oferenta n. 

4. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska 

najwyższą liczbę punktów [P]. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed terminem 

otwarcia ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. 

Informację o unieważnieniu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę 

Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom. 
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X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 

DOSTAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA 

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia. 

2. Dostawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do zawarcia umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od daty 

powiadomienia o wyborze, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną 

część niniejszej SWZ. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Dostawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających 

z SWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę 

spełnienia warunków, chyba, że w postępowaniu złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie 

termin związania ofertą. 

 

 

XI. WARUNKI UMOWY 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

 

XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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) dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) zawartych w ofercie oraz dołączonych 

do niej dokumentów jest Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawadzkiem. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Z.G.K. „ZAW-KOM” 

Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 podjęcia czynności przed zawarciem umowy  związanych z rozpatrzeniem złożonej oferty 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzonym postępowaniem, wynikających 

w szczególności z Kodeksu Cywilnego, oraz w przypadku zawarcia umowy, w celu realizacji 

obowiązków prawnych związanych z zawartą umową, m.in. archiwizacyjnych, rachunkowych, 

podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest obowiązek prawny 

ciążący na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z przepisami 

obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy o rachunkowości, Ustawy – Ordynacja 

podatkowa, 

 w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem (dotyczy danych w zakresie 

telefon, e-mail, fax) na podstawie wyrażonej przez Dostawcę zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO);  

 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie 

lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu (za wyjątkiem 

danych w zakresie e-mail, telefon, fax, które podawane są dobrowolnie) oraz by Administrator 
mógł wykonać obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające 

w szczególności z Kodeksu Cywilnego, a w przypadku zawarcia umowy, wynikające 

w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy – Ordynacja podatkowa, a także w związku 

z realizacją przez Administratora swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest 
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dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na zlecenie Administratora 

wykonują czynności wspierające jego działalność,  np. kancelarie prawne, firmy serwisujące 

systemy informatyczne Administratora, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz 

strony WWW, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty oraz podmioty upoważnione do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane przetwarzane: 

 na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, 

 w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane do 

czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia 

roszczeń wynikającego z przepisów prawa.  

 w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzonym postępowaniem będą 

przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.  

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podjęcia decyzji w sposób 

zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora: 

 dostępu do danych osobowych, 

 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

 przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację 

(dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora), 

 wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym 

wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 
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Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/12/2021/ZO 

 

Przedmiot zamówienia – „Zakup wodomierzy i modułów radiowych w 2022 roku” 

 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ul. Świerklańska 2,  

47-120 Zawadzkie 

 

Wykonawca – (nazwa i adres) ………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

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

 

NIP: ………………………………………………………… 

 

KRS (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………… 

 

nr telefonu*: …………………………….…….… 

adres e-mail*: …………………………………… 

* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub fax lub e-mail) oznacza, 

że Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu 

w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami 

zawartymi w SWZ za cenę: 

 Wartość netto [zł] Podatek VAT [zł] Wartość brutto [zł] 

CENA OFERTOWA 

łączna wartość całego 

przedmiotu zamówienia 

(suma z tabel nr 1A + 1B + 2 

+ 3 + 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

słownie: ………………… 

………………………………… 

………………………………… 

słownie: ………………… 

………………………………… 

………………………………… 

słownie: ………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

2. Poniżej przedstawiam/y ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia: 

 Tabela 1A i 1B. Wodomierze. 

 Tabela 2 Urządzenia-moduły do zdalnego (radiowego) odczytu. 

 Tabela 3. Pozostałe akcesoria. 

 Tabela 4. Naprawa i legalizacja.
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Tabela 1A. Wodomierze. 

L.p. Typ wodomierza 
Klasa 

metrologiczna 

DN Q3 długość obudowa 
Gwint 

króćca - G 
PN 

Próg 

rozruchu 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

mm m3/h mm materiał cale bar l/h szt. zł zł zł 

1. 

suchobieżny 

jednostrumieniowy 
JS Smart+ 

z możliwością 
odczytu poprzez 
moduł radiowy 

optyczny 

H-R100 

V-R50 

15 2,5 110 

mosiężna 

3
4⁄ ’’ 

16 

6 45    

2. 20 2,5 130 1’’ 8 155    

3. 
suchobieżny 

jednostrumieniowy 
JS Smart+ 

z możliwością 
odczytu poprzez 
moduł radiowy 

indukcyjny 

H-R100 

V-R50 

15 2,5 110 

mosiężna 

3
4⁄ ’’ 

16 

6 12    

4. 20 2,5 130 1’’ 8 17    

5. skrzydełkowy 

jednostrumieniowy 
suchobieżny 
JS Master+ 

z możliwością 
odczytu poprzez 
moduł radiowy 

optyczny 
i indukcyjny 

H-R100 

V-R50 

25 6,3 165 

mosiężna 

1 1 4⁄ ’’ 

16 

21 4    

6. 32 10 260 1 1 2⁄ ’’ 21 1    

7. 40 16,0 300 2’’ 53 2    

8. 

ultradźwiękowy 
Ultrimis 

zintegrowany 
z modułem 

radiowym do 
zdalnego odczytu 

do R800 40 16 300 mosiężna 2’’ 16 4.8 1    

SUMA:   
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Tabela 1B. Wodomierze. 

L.p. Typ wodomierza 
Klasa 

metrologiczna 

DN obudowa Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość brutto 

mm materiał szt. zł zł zł 

1. 

sprzężony, śrubowy z poziomą osią wirnika 
oraz suchobieżny jednostrumieniowy 
z możliwością odczytu poprzez moduł 

radiowy optyczny i indukcyjny 

R630 65/20 żeliwo i mosiądz 3    

 

Tabela 2. Urządzenia-moduły do zdalnego (radiowego) odczytu. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość [szt.] 
Cena jednostkowa netto 

[zł] 
Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 

1. Moduł radiowy AT-WMBUS 16-2 bez anteny zewnętrznej 200    

2. 
APT-WMBUS-NA-1 uniwersalna nakładka indukcyjna z anteną 
wewnętrzną 

43    

SUMA:    

 

Tabela 3. Pozostałe akcesoria. 

L.p. Nazwa i rodzaj Przeznaczenie Ilość [szt.] 
Cena jednostkowa 

netto [zł] 
Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 

1. 

Uszczelki fibrowe 

do wodomierza DN 15 400    

2. do wodomierza DN 20 400    

3. do wodomierza DN 25 50    

4. do wodomierza DN 32 10    

5. do wodomierza DN 40 20    
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6. 

Śrubunki mosiężne 
mocne 

do wodomierza DN 15 40    

7. do wodomierza DN 20 50    

8. do wodomierza DN 25 10    

9. do wodomierza DN 40 10    

SUMA:   

 

Tabela 4. Naprawa i legalizacja wodomierzy. 

L.p. 
Rodzaj wodomierza 

Ilość [szt.] 
Cena jednostkowa netto 

[zł] 
Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 

1. Wodomierze DN 15 20    

2. Wodomierze DN 20 20    

3. Wodomierze DN 25 10    

4. Wodomierze DN 40 5    

5. Wodomierze DN 50 2    

SUMA:     
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3. Integralną częścią oferty są karty katalogowe i/lub charakterystyka oferowanego 

asortymentu, którą niniejszym dołączam. 

 

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) jestem zdolny, aby w ramach zamówienia dostarczyć Zamawiającemu towar w ilości 

co najmniej wskazanej w formularzu ofertowym,  

2) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) zapoznałem/łam się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w niej zawarte, 

6) zapoznałem/łam się z postanowieniami załączonego do Zapytania ofertowego projektu umowy 

i akceptuję go bez zastrzeżeń, 

7) pozyskałem/łam wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie  

zamówienia, 

8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

9) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, Umowę zobowiązuję się zawrzeć 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

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

        miejscowość, data podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 

 

PROJEKT UMOWY Nr ZP/12/2021/ZO 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia ……………………… roku w ………………………………. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, 

ul. Świerklańska 2, kod pocztowy 47-120, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000018245, NIP: 756-10-06-498, wysokość kapitału zakładowego: 16.239.000,00 zł, 

która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 i 4c ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

…………………………………… 

…………………………………… 

oraz  

…………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem …………, 

NIP ……., REGON.., kapitał zakładowy:….. zł. 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 

................................................................. 

…………………………………………. 

 

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wodomierzy do wody zimnej, urządzeń-modułów 

do zdalnego (radiowego) odczytu oraz pozostałych akcesoriów (dalej: towar), a także świadczenie 

usługi naprawy i legalizacji wodomierzy, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

stanowiącym integralną część Zapytania ofertowego nr ZP/12/2021/ZO, tj. w ilości i po cenach 

wskazanych w ofercie Dostawcy i niniejszej umowie. Zapytanie ofertowe oraz oferta Dostawcy 

stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Zapytania 

ofertowego a treścią niniejszej umowy lub treścią oferty a treścią niniejszej umowy, przeważające 

znaczenie ma treść niniejszej umowy. 

2. Dostawca został wybrany w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb, będzie każdorazowo ustalał wielkość 

zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). 

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu dostawy, określonego w ust. 1, w terminie 

do 7 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego jednostkowych zamówień w formie pisemnej 

(mailowej). Przyjmuje się, że datą złożenia zamówienia jest data wysłania wiadomości e-mail 

przez Zamawiającego. 

5. Towar Dostawca dostarczy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez 

siebie przewoźnika do miejsca dostawy, na własny koszt i ryzyko. 

6. Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż przedstawione w cennikach ilości artykułów są wielkością 

przewidywaną i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania ich odbioru w całości. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru mniejszej lub większej ilości artykułów, co nie 

stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi 

odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu. 

7. W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowane w całości zamówienie wszystkich artykułów 

przedstawionych w cennikach, Dostawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości 

zamówienia, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. 
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8. Dostawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. W tym przypadku Dostawca zobowiązany jest 

przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie podpisaną umowę.  

9. W przypadku wykonania przedmiotu przy pomocy podwykonawców, Dostawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te dostawy. 

10. Dostawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości 

i przestrzegania przez cały okres umowy wszelkich oświadczeń i zobowiązań zawartych 

w załącznikach do specyfikacji. 

 

§ 2 

Dostawca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami obowiązującego 

prawa, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy, 

c) dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjno-technologicznym, potrzebnym do prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy, 

d) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Dostawca wskazuje jako swojego przedstawiciela osobę: 

……………………………………………. 

e-mail: ………………………………., tel. 

2. Zamawiający wskazuje jako osobę nadzorującą, składającą zamówienia, jak i koordynującą 

terminy i jakość dostaw: 

Pana Piotra Siwek 

e-mail: piotr.siwek@zaw-kom.pl,  tel. 510 129 752. 

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia jej 

postanowień przez Dostawcę, w szczególności, niedostarczenia towarów w terminie określonym 

w umowie lub poszczególnych zaakceptowanych zamówieniach lub dostarczenia towarów 

nie należytej jakości, w szczególności nie spełniającego parametrów wskazanych w specyfikacji 

załączonej do niniejszej umowy. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od daty ujawnienia 

zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia. 

 

§ 5 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towarów w zakresie i po cenach 

jednostkowych zgodnych z ofertą przetargową z dnia ..................., której łączna wartość wynosi 

.............. zł netto. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera koszty transportu i rozładunku do miejsca dostawy 

(siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 

Zawadzkie). 

3. Dostawca dolicza do kwoty netto, o której mowa w ust. 1, obowiązujący w dacie świadczenia 
usługi podatek VAT. 

4. Dostawca gwarantuje, że oferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 
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5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i ceny jednostkowe 

brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały czas trwania 

umowy.  

 

§ 6 

1. Odbioru ilościowego towaru Zamawiający dokona w dniu dostawy, stwierdzając zgodność 

złożonego zamówienia z dostarczonym towarem. 

2. Odbioru jakościowego Zamawiający dokona sukcesywnie w miarę wydawania artykułów do 

zużycia. 

3. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru, Zamawiający bezzwłocznie prześle Dostawcy 

wadliwe artykuły oraz poda termin dostawy artykułów wolnych od wad. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej dostawy co do ilości, asortymentu 

i jakości (pod względem wad widocznych bez rozpakowywania towaru) w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia towaru do miejsca dostawy oraz dokonania czynności zabezpieczających prowadzenie 

ewentualnego postępowania reklamacyjnego odnośnie danej dostawy, przez co rozumie się 

wyodrębnienie towarów pochodzących z danej dostawy w magazynie Zamawiającego, pozwalające 

na zidentyfikowanie tych towarów. 

5. Wniesienie reklamacji dotyczącej dostawy, powoduje zawieszenie terminu zapłaty za daną fakturę 

obejmującą zakwestionowaną partię towaru do czasu rozstrzygnięcia zasadności reklamacji.  

6. W zgłoszonej reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać żądany sposób rozpatrzenia 

reklamacji, który wiąże Dostawcę. 

7. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji dostawy następuje mailem lub poprzez sporządzenie 

zastrzeżeń na specyfikacji dostawy. Dostawca obowiązany jest do przybycia do miejsca dostawy 

w celu zbadania dostawy oraz udzielenia Zamawiającemu pełnej i wyczerpującej informacji, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przedmiocie uznania reklamacji, w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli w ww. terminie Dostawca nie odmówi uznania reklamacji, 

reklamacje uważa się za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

8. Jeśli Dostawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad, 

w odpowiedniej ilości lub jakości, stosownego obniżenia ceny lub zwrotu pełnej ceny za 

reklamowaną partię towaru - według wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu pisma w przedmiocie uznania reklamacji lub od daty upływu terminu, 

o którym mowa w ust. 7. 

9. Postanowienia ust. 7 i 8 nie dotyczą wad jakościowych towaru, nie widocznych na pierwszy rzut 

oka, do których stosuje się postanowienia dotyczące rękojmi za wady lub gwarancji jakości - 

według wyboru Zamawiającego. 

10. Za datę dostawy uważa się datę powiadomienia Dostawcy mailem przez Zamawiającego o braku 

wad dostawy, w terminie, o którym mowa w ust. 4. Brak powiadomienia Dostawcy, zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń. 

11. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawy, za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia 

towaru wolnego od wad (przy czym do ponownej dostawy - wskutek reklamacji - towaru wolnego 

od wad stosuje się ust. 4-11 odpowiednio) lub datę zwrotu lub obniżenia ceny (wpływu na 

rachunek Zamawiającego) zgodnego z żądaniem reklamacji. W dacie dostawy prawo własności 

towaru przechodzi na Zamawiającego.  

12. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw wyłącznie w dni robocze Zamawiającego, 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00. 

13. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad fizycznych towaru, nie dostrzeżonych przy 

sprawdzaniu dostawy, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, lub wad prawnych, Zamawiający 

uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji mailem w terminie 30 dni od daty wykrycia wady, ze 

wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Dostawcę. W pozostałym zakresie do 

zgłoszonej reklamacji i do sposobu jej załatwienia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-

8 niniejszego paragrafu.  

14. Postanowienia ust. 14 stanowią - w razie wątpliwości - uregulowanie rękojmi za wady. 
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§ 7 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towary należytej jakości o parametrach określonych 

w specyfikacji, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Dostawca udziela gwarancji należytej jakości towaru na okres gwarancji i w terminie realizacji 

obowiązków gwarancyjnych, wynikający z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 

nr 5 do specyfikacji. 

3. Termin realizacji obowiązków gwarancyjnych przez Dostawcę liczony jest od daty zgłoszenia 

mailem przez Zamawiającego reklamacji towaru. 

4. W ramach obowiązków gwarancyjnych, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru 

wolnego od wad. W razie niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo skorzystać 

z wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim jednokrotnym pisemnym 

wezwaniu Dostawcy do realizacji obowiązków gwarancyjnych w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie kolejnych dostaw odbywać się będzie na podstawie 

faktur VAT, które Dostawca zobowiązuje się do wystawiania w terminie do 7 dni od daty odbioru 

danej dostawy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Dostawcę do wystawiania 

faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Dostawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za faktury w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury 

za wykonaną dostawę. 

5. Wynagrodzenie należne Dostawcy przekazane będzie na konto wskazane w fakturze VAT. 

6. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. Za zwłokę w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 

8. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Dostawcę, na podmioty trzecie 

może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego, 

udzieloną wyłącznie po upływie terminu płatności faktury. Postanowienie zdania poprzedzającego 

dotyczy zarówno należności głównych jak i należności odsetkowych. 

 

§ 9 

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego uzgodnionych warunków zapłaty należności za 

otrzymane towary, Dostawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w płatnościach i wstrzymać 

dostawy kolejnych partii towaru. 

2. Wstrzymanie dostaw może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pisemnego 

(pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego do uregulowania zaległości, z wyznaczeniem 

mu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu i zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym 

upływie, dalsze dostawy będą wstrzymane. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie złożonego zamówienia – w wysokości 30,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia – w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia za dane zamówienie, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Dostawcy – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia 

stanowiącego wartość zadania netto, określona w formularzu ofertowym złożonym przez 

Dostawcę w postępowaniu przetargowym. 
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3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 15% wartości wynagrodzenia stanowiącego wartość zadania netto, 

określoną w formularzu ofertowym złożonym przez Dostawcę w postępowaniu przetargowym. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Dostawcy. 

 

§ 11 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja Dostawcy, 

3) Dostawca opóźnia się z realizacją dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie realizuje 

i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do wykonania przedmiotu umowy 

w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym 

upływie terminu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy albo powierzenia dalszego 

wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Dostawcy. 

2. Odstąpienie od umowy określone w § 11 ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i muszą być zatwierdzone przez obie strony. 

2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu postępowania 

pojednawczego, rozstrzygane będą przez właściwe Sądy według siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapisy w ofercie przetargowej i specyfikacji 

warunków zamówienia.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 
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