
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 

Grudziądz 

Numer postępowania: S 13/2019/PN/WP 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. 
z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zmianami) 

Nazwa zamówienia: 

Dostawa zbiornika na wody popluczne o pojemności 180 m3 

(sektorowe zamówienie podprogowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

czerwiec 2019 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
NIP: 876-18-72-491, Regon: 870485618 
KRS: 0000010351 
tel.(56) 450 49 01, faks (56) 450 49 34, 
e-mail:mwio@mwio.pl.http://www.mwio.pl 

Numer postępowania: S 13/2019/PN/ WP 

II. Informacje ogólne o postępowaniu i tryb udzielania zamówienia. 

1. Niniejsze zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej, 
o której mowa w art.. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp. 
Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 
Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów Pzp. 

2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, 
tj. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 
Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r.), zwanego dalej „regulaminem" 
(dostępny na stronie: http// www.bip.wodociagi.grudziadz.pl.). 

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacj i istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 
„specyfikacja" lub „SIWZ", należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Zamawiający udostępni SIWZ 
http://www. bip. wodociagi.grudziadz.pl 
Sektorowe Podprogowe). 

na własnej stronie internetowej: 
(podstrona: Przetargi, zakładka: Zamówienia 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na 
składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych 
językach, j eżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

6. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 
należy kierować na adres podany w pkt I. z dopiskiem: ,,Dostawa zbiornika na wody 
popłuczne o pojemności 180 m3". 

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 

III. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika z przeznaczeniem 
o łącznej pojemności 180 m3 i następujących parametrach: 
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• Docelowa lokalizacja zbiornika: teren zieleni nieutwardzony, na terenie MWiO 
ul. Hallera 79 Grudziądz, (teren nienarażony na ruch kołowy), głębokość 

posadowienia zbiornika 3,0 m p.p.t., nasyp ziemi na zbiorniku do 100 cm, brak wody 
gruntowej, 

■ Materiał: PE - HD z zachowaniem sztywności obwodowej SN 4 lub GPR, 

■ Średnica zbiornika: 3000 mm (maksymalna długość zbiornika 26,50 m), 

■ Brak wymaganego atestu PZH, 

■ Dostawa jako jeden zbiornik jednokomorowy lub dopuszczalna dostawa dwóch 
zbiorników o łącznej całkowitej objętości retencyjnej 180 m3 [przy czym przy 
dostawie dwóch zbiorników należy przewidzieć dodatkowe zapewnienie króćców 
połączeniowych o średnicy 0 800 mm wspawanych w dennicach zbiorników), 

• W przypadku dostarczenia zbiornika w częściach, dostawca zapewnia połączenie 
elementów na miejscu wbudowania [dla PE-HD spawanie obustronne], 

■ Wyposażenie zbiorników: krócieć na wejściu o średnicy 0 800 mm, króciec na 
wyjściu/odpływie zbiornika 0 200 mm, dwa kominy rewizyjne 0 800 mm 
o wysokości 100 cm, brak drabiny zwłazowej, króciec przelewowy zbiornika 0 200 
mm, 

■ Dodatkowo należy wykonać wspawanie jednego króćca o średnicy 0 800 mm 
w istniejący zbiornik PE-HD wraz z dostarczeniem mufy 0 800 mm [istniejący 
zbiornik zabudowany w terenie o średnicy DN 2600 mm PE-HD SN 4], 

■ Wszelkie roboty ziemne po stronie zamawiającego [prace ziemne pod posadowienie 
nowego zbiornika, przygotowanie miejsca pod wykonanie wspawania króćca 
w istniejący zbiornik], 

■ Podłączenie zbiornika przewodami tj. nowego z istniejącym zbiornikiem, podłączenie 
odpływu do sieci po stronie zamawiającego, 

■ Rozładunek zbiornika po stronie zamawiającego [ w zakresie zapewnienia obsługi 
dźwigowej], 

Szczegółowa geometria zbiornika zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4, lokalizacja 
zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 5. 
Dostarczany zbiornik musi być fabrycznie nowy, musi odpowiadać wymogom towarów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz posiadać stosowne atesty. 
Koszty dostawy, w tym transportu zbiornika na teren budowy wraz połączeniem 
zbiornika [spawaniem], wykonaniem dodatkowego wspawania króćca ponosi 
wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie. 

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

44611000 - 6 - zbiorniki 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do 40 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Zamawiający wymaga, by wykonawca dostarczył zbiornik wraz z jego połączeniem na 
własny koszt i ryzyko do zamawiającego - Dział Produkcji Wody i Energetyki, 
zlokalizowany przy ul. Hallera 79 w Grudziądzu. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki określone w§ 12 ust. 1 regulaminu, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej . 

W powyższym zakresie zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych warunków. 

2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 regulaminu zamawiający wykluczy z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania; 
3) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

Ci powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VI i VII 
SIWZ. Ponadto ww. wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia 

podprogowego. Pełnomocnictwo powinno: 

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania; 

- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają s ię o udzielenie 
zamówienia; 

- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa, 

zgodnie ze sposobem reprezentacji. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

VII. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w § 12 ust. 1 regulaminu należy przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ [ w przypadku 

składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie]. 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w § 13 ust. 1 regulaminu należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) [ w przypadku składania oferty przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie]; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencj i, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia [ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie]. 
3. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 należy złożyć w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 i pkt 3 mogą być złożone w oryginale lub 
w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

VIII. Termin związania ofertą 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę . 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Ofertę składa s ię pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że 
jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, pobranych samodzielnie przez Zamawiającego z centralnych 
rejestrów - KRS/CEIDG), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby do tego uprawnione (pełnomocnictwo może także obejmować 

uprawnienie do zawarcia umowy. 

5. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić nazwy i siedziby wykonawców
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lider lub pełnomocnika. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Na ofertę składają s ię następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 
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3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

4) Pełnomocnictwo (oryginał lub odpis poświadczony notarialnie) do podpisania oferty, 
oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę - o ile upoważnienie to nie 
wynika bezpośrednio z innych dokumentów dołączonych do oferty; 

5) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia - wyłącznie 

w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

X. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępniana jest SIWZ, tj. http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, w menu: 
Przetargi, zakładka: Zamówienia sektorowe podprogowe. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
(wyjaśnienia) zamawiającego. 

5. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać 
zmiany treści SIWZ, przekazując te zmiany wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniana 
jest specyfikacja, tj. http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, w menu: Przetargi, 
zakładka: Zamówienia sektorowe podprogowe 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego - w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) 
przy ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I piętro),w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18.06.2019 r. godz. 10°0. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i o terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez 
pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada wykonawca. 

3. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 
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nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskie Wodociągi 
i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz oraz opisane: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 
ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

Oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego na dostawę pn.: 
,,Dostawa zbiornika na wody popluczne o pojemności 180 m:i,' 

Nie otwierać przed dniem 18.06.2019 r. godz. 10:00 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu składania ofert. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu - salka 

konferencyjna przy ul. Mickiewicza 28/30 w dniu 18.06.2019 r. o godz. 1030 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (filmy) 

oraz adresy wykonawców i ceny zawarte w ofertach. 

8. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

XII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

powinien ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy wbudowania zbiornika, 
połączenia, wspawania dodatkowego króćca oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, 
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Nie 
dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote. 

3. Na formularzu oferty należy podać: cenę netto, stawkę i kwotę V AT oraz wartość 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowić będzie wartość 
brutto. 

4. Cena netto i brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5. Nie dopuszcza się podania ceny oferty i rozliczania zamówienia w walutach innych niż 
polskie złote. 

XIII. Badanie ofert i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował 

następującym kryterium oceny ofert: 
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L.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

1. 
Cena (kwota 

100% 
brutto) 

Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według 

następujących zasad: 

Kryterium "Cena": 

Ocenie zostanie poddana cena brutto podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, 

jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

C = C min x 100 

Cb 

gdzie: 
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena" 

Cmin - cena minimalna (najniższa spośród wszystkich cen zawartych w złożonych, 

nieodrzuconych ofert) 

Cb - cena ocenianej oferty. 

2. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag. 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska 

najwyższą ilość punktów (zaoferuje najniższą cenę) . 

4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

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

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XIV. Wybór oferty 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej SIWZ. 

2. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a wykonawcę, którego ofertę wybrano powiadomi 
o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda również informację o ofertach 
odrzuconych i wykonawcach wykluczonych. 
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4. Informacje o wyborze oferty zamawiający zamieści również na stronie internetowej 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, w menu: Przetargi, zakładka: Zamówienia 
sektorowe podprogowe oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

XV.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego 

1. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 
udzielenie zamówienia zamawiający, co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, 
zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zaleca się, aby umowa w swojej treści zawierała następujące postanowienia: 

b) sposób ich współdziałania, 
c) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

d) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z 
tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia 

podprogowego, 
e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

f) wskazanie jednego z wykonawców upoważnionego do zaciągania zobowiązań, do 

przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna. 

1. Przed podpisaniem umowy zamawiający skieruje do wybranego wykonawcy ankietę 
kwalifikacyjną dostawcy - Formularz nr 7.4.2. systemu ISO zamawiającego, o ile 
ankieta dla danego wykonawcy nie była sporządzona. 

XVI. Informacje dotyczące umowy, wzór umowy w sprawie sektorowego zamówienia 
podprogowego 

1. Umowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego: 

1) zostanie zawa1ta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 
2) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej; 
3) jest zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia; 
4) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy regulaminu 

nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
SIWZ. Wykonawca, na „Formularzu oferty", złoży oświadczenie o gotowości 

zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy. 

XVII. Sposób porozumiewania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, osoba 
uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postępowaniu forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty. 
Oznacza to, że ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy 
złożyć w formie pisemnej. 
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3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawca przekazują faksem (56/ 450 49 34) lub drogą elektroniczną 

(adres e-mail: mwio@mwio.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres 

e-mail podany przez wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez 

zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia 

lub informacji w sposób określony w pkt 3, poinformował, iż w/w wiadomości nie 

otrzymał. 

6. W przypadku konieczności złożenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 

oferty lub złożonych dokumentów - wyjaśnienia te mogą być składane faksem. 

7. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez wykonawcę dokumentów -

składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu. 

8. W sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem należy kontaktować się 

z p. Tomasz Kiełbowicz, tel. (56) 45 O 49 49. Godziny pracy zamawiającego: 7:00 -

15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

XVIII. Unieważnienie postępowania. 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w § 31 ust. 

1 regulaminu. 
2. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż 

określone w § 31 ust. 1 regulaminu. 

3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XIX. Środki ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisem § 38 ust. 3 regulaminu, decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w niniejszym postępowaniu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

XX.Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r., informujemy, iż: 
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1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia 
sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3

", prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie uregulowań wewnętrznych 

Zamawiającego, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania 
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru 
Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych 
na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego oraz do zawarcia i realizacji umowy zawartej w 
przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 
postępowaniu; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz 
zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich 
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 

7. Nie przysługuje Pani/Panu : 
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

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

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania. 

XXI. Załączniki do SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

Załącznik Nr 1 - wzór Formularza oferty 
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Załącznik Nr 2 - wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 - wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
Załącznik Nr 4 - schemat, szczegółowa geometria zbiornika, 

Załącznik Nr 5 - plan zagospodarowania terenu - lokalizacja zbiornika wód popłucznych 
Załącznik Nr 6 - wzór Umowy 

Opracował: --:--L /),< ~ 
Tomasz Kiełbowicz ~/ L5.CŁl~i7.-?! ff'. : ..... 
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Załącznik nr I do SIWZ - wzór Formularza oferty 

Zamawiający: 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz 

FORMULARZ OFERTY 

WYKONAWCA: 

Pełna nazwa firmy wykonawcy: ................................... ..... ........ ....................................... .. 

Adres wykonawcy: .......................................................................................... ..................... . 

Zarejestrowana( -y): .................................................................. .. ................ ......... ......... ....... . 

Telefon/ faks: ............................................. . .......... . 

Regon ........................ . 

NIP .... ........................... .. . 

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ...... . .. ......................... .. 

Nr telefonu/ faksu: ... .. ........................... . 

1. Ja (imię nazwisko) I my (imiona nazwiska) 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. niżej podpisany(i), działając w imieniu na rzecz 

Wykonawcy skladam(y) ofertę na dostawę zbiornika na wody popłuczne o pojemności 
180 m3 na warunkach okreś lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ z 

załącznikam i) za cenę: 

netto: .......... zł (słownie złotych . . ....... .. ......................... ... ..... ........... . ..... ) 

V AT ...... %, w wysokości ......... zł ( słownie złotych ................ .. ................... ) 

brutto: . . . . . . . .. . zł (słownie złotych ................................... . .. ............. ...... ... ) 

( Il Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego 1 
zbiornika. 

<2> Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty 

2. Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) zbiornik spełnia postawione przez 
Zamawiającego wymagania techniczno-eksploatacyjne: 

Wymagania podstawowe 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Materiał: PE - HD z zachowaniem sztywności obwodowej SN 4 lub 
GPR 

Średnica zbiornika: 3000 mm (maksymalna długość zbiornika 26,50 rn) 

Jeden zbiornik jednokomorowy/dwa zbiorniki o łącznej całkowitej 

objętości retencyjnej 180 m3 [przy czym przy dostawie dwóch zbiorników 
należy przewidzieć dodatkowe zapewnienie króćców połączeniowych o 
średnicy 0 800 mm wspawanych w dennicach zbiorników) 

Dostarczenie zbiornika w częściach 
(dostawca zapewnia połączenie elementów na miejscu wbudowania (dla 
PE-HD spawanie obustronne]) 

Wyposażenie zbiorników: krócieć na wejściu o średnicy 0 800 mm, 
króciec na wyjściu/odpływie zbiornika 0 200 mm, dwa kominy 
rewizyjne 0 800 mm o wysokości I 00 cm, brak drabiny zwłazowej, 
króciec przelewowy zbiornika 0 200 mm, 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 

3. Jednocześnie oświadczam(y), że: 

l) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń; 

2) cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie porues1emy w trakcie realizacji 
zamówienia, w tym koszt transportu zbiornika do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego (tj. MWiO sp. z o. o. Dział Produkcji Wody i Energetyki - Grudziądz, 

ul. Hallera 79) oraz koszt związany z połączeniem zbiornika w miejscu wbudowania, 
wspawanie dodatkowego króćca w istniejącym zbiorniku. 

3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte we wzorze umowy załączonym do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w razie wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na przedstawionych w tym wzorze 
warunkach; 

4) zamówienie realizujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, załącznikiem nr 
4 oraz Nr 5 do SIWZ, tj.: 

dostawa nastąpi w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy, 

lokalizacja zbiornika: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., , Grudziądz, 

ul. Hallera 79, teren zieleni nieutwardzony, głębokość posadowienia zbiornika 3,0 
m p.p.t., 

(Il Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego 2/ 
zbiornika. 

<2> Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr I do SIWZ - wzór Fonnularza oferty 

- wspawanie jednego króćca o średnicy 0 800 mm w istniejący zbiornik PE-HD 
wraz z dostarczeniem mufy 0 800 mm [istniejący zbiornik zabudowany w terenie 
o średnicy DN 2600 mm PE-HD SN 4]. 

5) na dostarczony zbiornik udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy liczony 
od daty dostawy; 

4. Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, i w razie wyboru 
mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 

6. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi 
w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XX SIWZ; 

7. Wypełniłem(liśmy) 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 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) 
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 wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO); 

8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia ]21, 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

oferta została złożona na ..... ... ponumerowanych stronach. 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy( ców) 

<1
> Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego 

zbiornika. 
<2> Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór Oświadczenia Wykonawcy 

Nazwa zamówienia: Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

Ja (imię i nazwisko) ......................... / my (imiona i nazwiska) ...... . .... ... ... ... . . .... . ... . 
niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy(ów) składającego(ych) ofertę 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 12 ust. I Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z 
o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm.), dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacj i ekonomicznej i finansowej, 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy(ców) 



Numer postępowania: S 13/2019/PN/WP 
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór Oświadczenia Wykonawcy 

Nazwa zamówienia: Dostawa zbiornika na wody pophtczne o pojemności 180 m3 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

Ja (imię i nazwisko) .... . ... . . ...... . . .... ... I my (imiona i nazwiska) .............. .. . ... ........ .. . 
niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy(ów) składającego(ych) ofertę 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie nm1eJszego zamow1enia, na 
podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie 

wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm.). 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy(ców) 
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UMOWA NR IW/ ........ /WP/2019 

Zawarta w dniu ........... . . ...... 2019 roku w Grudziądzu pomiędzy: 

Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy 
ul. Mickiewicza 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010351, kapitał zakładowy 
64.028.500,00 PLN, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491, zwaną w dalszej części 

umowy „Kupującym", reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a: 
......................................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą", reprezentowanym przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie podprogowego sektorowego zamow1erna 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, obowiązującego w MWiO 
sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, została zawarta umowa następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego zbiornika wód popłucznych 

o pojemności 180 m3
, marki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wraz z dostawą do siedziby 

Kupującego, zwanego w dalszej części umowy „zbiornikiem". 
2. Dostarczony w ramach przedmiotu umowy zbiornik powinien spełniać wymogi 

niniejszej umowy, wymagań określonych w Formularzu Ofertowym Sprzedawcy 
z dnia ... ........ stanowiącym załącznik nr I do umowy oraz zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która stanowi integralną część umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązany jest 
w szczególności do: 

1) sprzedaży i dostarczenia zbiornika na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Kupującego: Grudziądz, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz; 

2) w przypadku dostarczenia zbiornika w częściach do połączenia zbiornika 
w miejscu wbudowania, 

3) wspawania dodatkowego króćca w istniejący zbiornik wód popłucznych, 
4) dostarczenia dodatkowej kształtki, tj. mufy fi 800 mm, 
5) przeprowadzenia próby szczelności, 

6) udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
4. Sprzedawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz konieczne 

doświadczenie w realizacji tego typu dostaw. 

§2 
I. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 40 dni od daty 

zawarcia umowy. 
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przekazania - odbioru 

podpisanym przez przedstawicieli stron. 
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§3 
1. Sprzedawca oświadcza, że zbiornik: 

1) jest fabrycznie nowy, 
2) wyprodukowany został w roku .................. , 
3) będzie wyposażony zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację zgodności, która będzie 

sporządzona w języku polskim. 

§4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

... ............ złotych netto (słownie złotych ....... .................. ....................................... ) 
+ V AT według aktualnie obowiązujących stawek, co stanowi kwotę brutto: 
.................. złotych (słownie złotych: ....... ....................................... ......... ............... ) 

2 . Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne przez cały czas 
trwania umowy. 

3. Strony niniejszej umowy nie przewidują powstania jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów lub opłat, innych niż przewidzianych niniejszą umową. 

4. Podstawą do wystawienia faktury V AT będzie protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
5. Zapłata wymienionego wyżej wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. 
7. Za nieterminowe uregulowanie płatności Sprzedawca ma prawo do naliczania 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
8. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

O wszelkich zmianach w tym zakresie, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Kupującego. 

§5 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Sprzedawca odstąpi 
od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada; 

2) I 0% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Kupujący odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy; 

3) O, 1 o/o wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego 
w§ 2 ust. l; 

4) O, 1 o/o wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień 
opóźnienia w usuwaniu usterek i wad dostarczonej wiertnicy, licząc od terminu 
określonego w § 8 ust. 4. 

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku gdy odstąpi od 
urnowy z powodu okoliczności, za które odpowiada. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od 
Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§6 
1. Kupujący, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy przy jego 

odbiorze, a także podczas jego eksploatacji, w okresie gwarancji, obowiązany jest 
zgłosić pisemnie reklamację Sprzedawcy - najpóźniej w ciągu 7 d~ · od d 
ujawnienia wady. 

2/4 
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2. Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania wad natychmiast i bez zbędnej zwłoki. 
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady zmniejszające 

wartość zbiornika. Taka sama odpowiedzialność obciąża Sprzedawcę 

w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie 
w realizacji celów, do których zbiornik jest przeznaczony. 

4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wad fizycznych, jak i prawnych. 

§7 
I . W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad me nadających się do usumęcia 

Kupujący może: 

I) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zbiornika zgodnie 
z jego przeznaczeniem i żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia 
i naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Kupującego, 

2) jeżeli wady ograniczają użytkowanie zbiornika zgodnie z jej przeznaczeniem -
żądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, technicznej. W przypadku braku porozumienia co do 
powyższego, Kupujący ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia 
i naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Kupującego. 

2. W przypadku opisanym w ust. I, Kupujący wezwie Sprzedawcę do zwrotu zapłaty. 
Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

§8 

1. Na dostarczony w ramach mmeJszej umowy zbiornik Sprzedawca udziela 
Kupującemu gwarancj i na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. Udzielenie gwarancji nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń z tytułu 
rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wybór podstawy do 
dochodzenia uprawnień należy do Kupującego. 

3. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt, we własnym zakresie 
i bez udziału Kupującego, do załatwienia wszelkich formalności związanych 
z ewentualnym usunięciem wad, lub wymianą zbiornika na nowy. 

4. Czas usuwania usterek i wad nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od 
powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. W przypadku opóźnienia w usuwaniu usterek i wad dostarczonego zbiornika 
w terminie wskazanym w ust. 4, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary 
umownej, o której mowa w § 5 ust. I pkt 4). Niezależnie od zastrzeżonej kary 
umownej, Kupujący ponadto zastrzega sobie prawo do powierzenia naprawy innemu 
podmiotowi i żądanie od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów naprawy. 

6. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, 
a w przypadku usuwania usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek. 

§9 
1. Z ramienia Sprzedawcy realizację zamówienia nadzorował będzie: ......... .. ... ............. , 

tel. ....... ... .. .... .. ........... . 
2. Do nadzoru oraz odbioru realizowanej dostawy Kupujący upoważnia: Tomasza 

Kiełbowicza, tel. ..................... . 
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§ 10 
I . Zmiana treści umowy nastąpić może w każdym termm1e za zgodą stron, przy 

zachowaniu przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, obowiązującego w MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany umowy nje wymaga zmiana danych adresowych Sprzedawcy. O wszelkich 
zmianach adresowych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego 
w formie pisemnej. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązarua umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę postanowień umowy. 

§ 11 
Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Kupującego przepisy z zakresu 

bhp, p.poż. ochrony środowiska (Polityka Firmy dostępna na stronie 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 
obowiązującego w MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu. 

§ 13 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji rurueJszeJ umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

Załączniki do umowy: 
I. Formularz ofertowy Sprzedawcy z dnia ................ . 

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA 


