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ZO: „Zakup nowego agregatu pompowego do odwadniania marki GECO” 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) 

 

dla zadania pn.: 

 

 „Zakup nowego agregatu pompowego do odwadniania marki GECO” 

 

 

 

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 Rejestr u 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 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego agregatu pompowego do odwadniania 

marki GECO MPD 4/5.5 Silent z silnikiem spalinowym marki Hatz diesel 1D81 dla Zakładu 

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

2. Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Dostawca w ofercie musi zaproponować agregat, którego parametry techniczne i jakościowe 

będą odpowiadały przynajmniej wymaganiom przedstawionym w załączniku nr 1.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawadzkiem (47-120) przy ul. Świerklańskiej 2. 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia. 

4. Za termin dostawy, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się datę odbioru kompletnego przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego i Dostawcę na protokole zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Wykrycie w trakcie odbioru wad i usterek lub niezgodności z danymi podanymi w ofercie 

stanowić będą podstawę odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. 
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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. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

4. Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu wraz 

ze zdjęciem poglądowym.   

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. 

7. 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 

  

 z dopiskiem: 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Oferta w postępowaniu dla zadania pn.: „Zakup nowego agregatu pompowego do odwadniania 

marki GECO” 

 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert 

nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania. 

 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w następującym terminie: 

do dnia  15.02.2022 r. do godz.  10:00 

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

otwierania. 

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

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

4. Otwarcie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu w siedzibie Spółki „ZAW-KOM” w obecności 

co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. 
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5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Informację z otwarcia ofert, w której zamieści 

nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów 

wymaganych do podania w ofercie. Informacja z otwarcia zostanie niezwłocznie umieszczona 

na stronie BIP Zamawiającego oraz przekazana elektronicznie (mailowo) do wszystkich 

Oferentów. 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY 

1. Oferent poda wartość netto i brutto realizacji zamówienia. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia. 

3. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie, określona cyfrowo i słownie. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, w tym koszty transportu, które leżą po stronie Dostawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania zadania. 

 

IX. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W przypadku: 

1) wycofania oferty – Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje, 

2) zmiany oferty – Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając 

zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą 

konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent zobowiązany jest 

złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem. 

3. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób 

i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta 

zawierająca oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty zostanie zaadresowana 

w ten sam sposób co oferta oraz będzie zawierała dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY” / 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

 

X. 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 
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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. 

 

 

XI. 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 niniejszego Zapytania ofertowego. 

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 Zapytania ofertowego, 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. 

 

 

XII. 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 3 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

 

 

XIII. 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, 
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 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 

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. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

            

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

      data         podpis i pieczęć Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego agregatu pompowego do odwadniania marki 

GECO MPD 4/5.5 Silent z silnikiem spalinowym marki Hatz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

„ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem. 

1. Typ: GECO MPD 4/5.5 Silent 

2. Wymagane minimalne parametry techniczne pompy: 

a. rok produkcji: 2021 lub 2022 – nowy, nieużywany, 

b. wielozadaniowy, samozasysający agregat pompowy wyposażony w bezobsługową pompę 

próżniową oraz separator powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 

c. wydajność pompy wodnej: do 160 m3/h, 

d. wydajność pompy próżniowej: do 60 m3/h, 

e. wysokość podnoszenia: do 19 m, 

f. wlot/wylot: 100 mm, 

g. króciec ssawny: V133, 

h. króciec tłoczny: złącze do węży strażackich DN 110, 

i. 2 kolektory ssące do igłofiltrów systemu IgE 81/32 V133 o długości 3 m, aluminiowe 

z wejściami na 5 igłofiltrów fi 32, 

j. kolektor ssący z koszem dedykowanym do tego agregatu pompowego (wąż DN 110 ssący 

o długości 3 m, kosz ssący i złącze V133), 

k. wolny przelot wirnika: 40 mm, 

l. wymiary agregatu: 2,3 x 1 x (H) 1,3 [m], 

m. masa: ok 1000 kg, 

n. głośność: 65 dB (7 m), 

o. silnik:  

 diesel, HATZ 1D81, 

 moc: 5,5 kW, 

 1 cylindrowy, 

 pojemność: 667 cm3, 

 spalanie: 1-1,5 l/h, 

 zbiornik paliwa: 80 l, 

p. materiały, z których wykonane są elementy pompy: 

 konstrukcja i obudowa pompy: żeliwo, 

 wirnik: żeliwo sferoidalne, 

 uszczelnienie mechaniczne: węglik krzemu, 

 wał: stal nierdzewna, 

 separator: stal nierdzewna, 

q. konstrukcja pompy i wirnika musi przeciwdziałać zatykaniu i dać możliwość pompowania 

zróżnicowanych mediów tj. szlam, ścieki, odwadnianie wykopów, 

r. obudowa dźwiękochłonna, 

s. wskaźnik poziomu paliwa, 

t. panel kontrolny i ochrony silnika, 
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u. moduł smarujący (zabezpieczający łożyska i uszczelnienie). 

3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. 

4. Wymagany termin dostawy: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

5. Wymagania dotyczące transportu: koszty transportu leżą po stronie Dostawcy. 

6. Wymagania dotyczące zapewnienia serwisu gwarancyjnego:  

a. w okresie gwarancji Dostawca zapewnia na swój koszt i ryzyko naprawy gwarancyjne 

agregatu, w tym robocizna, materiały, części (za wyjątkiem materiałów i części 

eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu); przez naprawę rozumie się całkowite 

usunięcie usterki;  

b. Dostawca ponosi wszelkie koszty transportu agregatu do serwisu/warsztatu lub Dostawcy 

bądź dojazdu do siedziby Zamawiającego;  

c. podjęcie naprawy gwarancyjnej – w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia wady przedmiotu 

umowy podjąć działania zmierzające do usunięcia wady; Dostawca zobowiązany jest usunąć 

wadę przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odebrania agregatu 

od Zamawiającego do naprawy. 

7. W dniu przekazania agregatu Dostawca dostarczy kompletną dokumentację w języku polskim, 

w tym kartę gwarancyjną agregatu. 

8. Dostawca zobowiązany jest przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi przedmiotu zamówienia w miejscu i w dniu dostawy. 
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Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/01/2022/ZO 

 

Przedmiot zamówienia – „Zakup nowego agregatu pompowego do odwadniania marki GECO” 

 

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 Zapytaniu ofertowym za cenę: 

 

 wartość netto: ………………………………………………… zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 podatek …… % VAT: ………………………………………………… zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 wartość brutto: ………………………………………………… zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Integralną częścią oferty jest szczegółowy opis oferowanego przedmiotu wraz 

ze zdjęciem poglądowym, które niniejszym dołączam. 
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3. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

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

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

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

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

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

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

przyjmuję warunki w niej zawarte, 

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

i akceptuję go bez zastrzeżeń, 

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

zamówienia, 

7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

8) 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 3 

 

PROJEKT UMOWY Nr ZP/01/2022/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 umowy jest dostawa nowego agregatu pompowego do odwadniania marki 

GECO MPD 4/5.5 Silent z silnikiem spalinowym marki Hatz model: ……………, rok 

produkcji: ………….., (zwany dalej: agregat bądź przedmiot umowy), o parametrach 

technicznych określonych w następujących załącznikach do Umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe, 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Dostawcy z dnia ………………………. 

2. Treść Zapytania ofertowego oraz oferta Dostawcy, o których mowa w ust. 1, stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Dostawca został wybrany w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego (nr ZP/01/2022/ZO), zgodnie z Protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, nie powystawowy oraz nie 

nosi wad prawnych ani fizycznych.  

5. Dostawca oświadcza,  że  przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania związane 

z dopuszczeniem do, jest sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji. 

6. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej "ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (47-120) przy ul. Świerklańskiej 2 

w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………………… 

7. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru kompletnego przedmiotu umowy potwierdzonego 

przez Zamawiającego i Dostawcę na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony 

bez zastrzeżeń. 

8. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, na co 
najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: sekretariat@zaw-kom.pl. 
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9. Dostawca zobowiązany jest przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi przedmiotu umowy w miejscu i w dniu dostawy. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych 

stwierdzonych przy odbiorze agregatu, Dostawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

11. W dniu przekazania agregatu Dostawca dostarczy kompletną dokumentację przedmiotu umowy 

w języku polskim, w tym kartę gwarancyjną agregatu. 

12. Wykrycie w trakcie odbioru wad i usterek lub niezgodności z danymi podanymi w ofercie 

stanowić będą podstawę odmowy odbioru przedmiotu umowy. 

13. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez 

Zamawiającego i Dostawcę bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 

14. Dostawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości 

i przestrzegania przez cały okres umowy wszelkich oświadczeń i zobowiązań zawartych 

w załącznikach do niniejszej umowy. 

 

§ 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: 

Pan/i………………………….. 

e-mail:  tel.  

2. Zamawiający wskazuje jako swojego przedstawiciela osobę: 

Pan Piotr Siwek 

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

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie należne Dostawcy za zrealizowaną na rzecz Zamawiającego dostawę płatne 

będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot niniejszej umowy kwotę netto: 

………………… zł (słownie: ………………………….), VAT (…..%) w wysokości: ……………….. zł, tj. kwotę 

brutto: ………………………………… zł  (słownie: ……………………………………..) zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy 

wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty faktury uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Dostawcy.  

 

§ 5 

1. Dostawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczony agregat.  
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2. Strony zgodnie postanawiają, że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym 

po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 

potwierdzającego przekazanie agregatu do eksploatacji. 

3. Dostawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia wady przedmiotu umowy 

podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Dostawca zobowiązany jest usunąć wadę 

przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odebrania agregatu 

od Zamawiającego do naprawy. 

4. W przypadku, gdy wady przedmiotu umowy z przyczyn od Dostawcy niezależnych, nie da się 

usunąć w terminie określonym w ust. 3, Dostawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 

sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż będący w naprawie element przedmiotu 

umowy. 

5. W przypadku, gdy Dostawca nie usunie wady przedmiotu umowy w terminie i nie dostarczy 

sprzętu zastępczego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia stwierdzonej 

wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy lub prawo rozwiązania Umowy zgodnie 

z § 7 Umowy. 

6. Dostawca wskazuje następujące dane kontaktowe, na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać 

usterki/awarie agregatu:  

 Tel.: ………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………… 

7. Z gwarancji, o której mowa w ust. 1, musi wynikać zobowiązanie Dostawcy do: 

a) zapewnienia sprawnej pracy przedmiotu umowy, 

b) bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy, jeżeli wady ujawnią się w terminie 

24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy, 

c) pokrycia kosztów wszelkich materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów 

i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, 

d) według wyboru Zamawiającego – zwrócenia w całości zapłaconej ceny albo dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane 

zostały co najmniej 4 naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy lub w przypadku 

przekroczenia okresu naprawy wynoszącego 30 dni lub w przypadku, gdy naprawa 

przedmiotu umowy nie będzie możliwa, 

e) odebrania od Zamawiającego przedmiotu umowy w celu wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji i zwrócenia Zamawiającemu przedmiotu umowy po wykonaniu 

napraw gwarancyjnych na własny koszt i ryzyko, 

f) wykonania obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną, 

g) przejęcia pełnej odpowiedzialności i niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia jego wydania Dostawcy w celu wykonania napraw 

gwarancyjnych do dnia jego odebrania przez Zamawiającego, 

h) zapewnienia pełnej dostępności, przynajmniej w całym okresie trwania gwarancji, części 

zamiennych i innych elementów niezbędnych do wykonania skutecznej naprawy. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielnej gwarancji, w sytuacji gdy Dostawca 

nie wykonuje swych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub wykonuje 

je nienależycie, Zamawiający może wynająć rzeczy odpowiadające rzeczom objętym gwarancją 

od podmiotu trzeciego, a kosztami wynajmu obciążyć Dostawcę. Zamawiający może w takim 

wypadku również zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Dostawcy. 

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi. 

10. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
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§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) za opóźnienie w dostawie agregatu w terminie określonym w § 1 ust. 6 w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, licząc za każdy 

dzień opóźnienia, do dnia zrealizowania dostawy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji ponad termin wymieniony 

w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Dostawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku gdy:  

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 20 dni, 

2) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa § 5 ust. 3 niniejszej umowy trwa dłużej niż 

20 dni, 

3) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem.   

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje z zachowaniem formy pisemnej 

z podaniem przyczyny rozwiązania. 

3. Rozwiązanie  umowy nie zwalnia Dostawcy od zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar 

umownych. 

 

§ 8 

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 30 dni 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 § 8 ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy i może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego 

o tych przyczynach/przyczynie. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 9 

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. 

 

 

 

DOSTAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


		2022-02-03T12:24:48+0100




