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  Bydgoszcz, dnia 06.05.2021 r.  

   L. Dz.    GZ/KAN/1174 /21 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z prośbą                               

o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania, którego przedmiotem jest Dostawa 

zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. 

 

Nazwa zadania: Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. 

Przedmiot postępowania: 

Przedmiotem postępowania jest dostawa zaworów i zasuw zgodnie z opisem w poniższej tabeli 

 

Lp. Opis DN PN 
Temp 

(°C) 
Połączenie Medium 

Materiał 

korpusu 

Trim 

zaworu 
Typ Ilość 

1 Zasuwa 200 16 160 BW Kondensat 
A 216 Gr. 

WCB 

API 600 

Trim 5 

BB BSE 

FP FW 

OS&Y PI 

RNS  

2 

2 

Zawór 

grzybkowy 

1 

50 100 440 SW Para 
ASTM A182 

F11 

API 600 

Trim 5 

FP OS&Y 

WB 
2 

3 

Zawór 

grzybkowy 

2 

25 100 280 SW Para/woda 
ASTMA A 

105 
Trim 5 

WB-

OS&Y-

IS 

10 

 

Termin realizacji: do 4 tygodni. 

Forma płatności: przelew 14 dni. 

Kryterium oceny: cena 100 % 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej 

dedykowanej temu zamówieniu. 

Oferty prosimy złożyć do 14.05.2021r. do godz. 10:30 na platformie zakupowej Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na formularzu ofertowym 

stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania oraz załączyć formularz cenowy  

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.  
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 (pieczęć Wykonawcy)  

 

OFERTA 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę w postępowaniu pn.:  

Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK. 

 

dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na 

warunkach przewidzianych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową  

 

 

Netto…………………………………………………… 

 

 

Brutto…………………………………………………………………….  

 

 

………………….……………………………….. 

Data  i podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

Załącznikami do oferty są: 

Formularz cenowy 
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FORMULARZ CENOWY 

 

 

Lp. Opis Ilość Cena jednostkowa netto 

1 Zasuwa 2  

2 Zawór grzybkowy 1 2  

3 Zawór grzybkowy 2 10  
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Umowa MKUO ProNatura ZP/ZO/49/21 – wzór 

 

zawarta w dniu ...................... r. pomiędzy: 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  z siedzibą przy 

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału zakładowego 

29.423.000,00 zł wniesiony w całości, NIP  953-25-59-741, REGON 340378577, BDO 000010322; 

reprezentowaną przez:   

Prezesa Zarządu – Konrada Mikołajskiego 

Jarosława Bańkowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Reprezentowanym przez: 

………………………………… - ………………………………………. 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

 

Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego  (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  2019 ze zm., dalej PZP; do niniejszej 

umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści: 

. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa zaworów i zasuw na potrzeby remontowe ZTPOK.” (dalej jako 

przedmiot dostawy) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego 

Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w asortymencie i 
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ilości oraz za cenę zgodnie z ofertą cenową na warunkach wynikających z zapytania ofertowego wraz z  

załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy i załączniki do niej. 

2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy faktycznie wykonane.  

3. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami 

i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem uznania, że 

Zamawiający takiej zgody nie udzielił. Nie dotyczy to korzystania w celu realizacji dostawy z usług 

przewoźników. 

4. Jeżeli przy Wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami (w 

tym podwykonawcami lub przewoźnikami) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i 

zaniechania jak za działania i zaniechania własne. 

 

§ 2 

1. Przedmiot dostawy dostarczony będzie do zakładu Zamawiającego na adres wskazany przez 

Zamawiającego: ul. Petersona 22, w Bydgoszczy, w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia zawarcia 

Umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonywanie w tym okresie dostaw częściowo, w terminach 

uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym. 

2. Wszelkie koszty (w tym opakowania, zabezpieczenia w transporcie itp.) i ryzyko (w tym - przypadkowej 

utraty lub zniszczenia przedmiotu dostawy) związane z wykonaniem dostawy, ponosi Wykonawca do 

chwili zakończenia rozładunku w siedzibie Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru. Zamawiający 

nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy w momencie ich wydania. 

3. Dana dostawa (w tym dostawa częściowa) będzie uważana za wykonaną z chwilą podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru przez należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Ilość oraz rodzaj produktów w ramach danej dostawy (częściowej lub całkowitej) Zamawiający będzie 

uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwudniowym 

wyprzedzeniem.  

5. Osoba kontaktowa (uprawniona do uzgodnień odnośnie poszczególnych dostaw) ze strony 

Zamawiającego: Stanisław Zwierzyński 

Osoba kontaktowa (uprawniona do przyjmowania zamówień) ze strony Wykonawcy:   

……………………………………………………………….. 

§ 3 

1. Kwota brutto za dostarczone w ramach przedmiotu umowy produkty ogółem nie może przekroczyć 

wartości  …………………….. zł (wartość brutto przedmiotu umowy). 

2. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy za faktycznie dostarczone przedmioty objęte 

poszczególnymi dostawami - po zakończeniu wszystkich dostaw i dostarczeniu całego przedmiotu 

dostawy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku 

niezrealizowania dostawy wszystkich przedmiotów objętych umową, zapłata za dostawy faktycznie 

wykonane nastąpi w kwocie obliczonej jaki iloczyn faktycznie dostarczonych części i cen jednostkowych, 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Podstawą do 

wystawienia faktury będą protokoły odbioru podpisane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na 

podstawie protokołów, o których mowa w ust. 2 powyżej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. Faktura VAT powinna, o ile to możliwe zawierać wskazanie numeru niniejszej 

Umowy. 

4.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment.  Za 
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dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  w  wyniku złożenia 

polecenia przelewu 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie rachunkiem zgłoszonym 

właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości 

oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu 

Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku 

Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za 

pozostającego w opóźnieniu. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 

pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 424 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

 

§ 4 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków danej dostawy (w tym częściowej), Zamawiający prześle 

Wykonawcy (pisemnie lub mailowo) reklamację. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni, reklamowane produkty wymieni na wolne od wad lub uzupełni brakujący 

asortyment. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona usunięcia wad 

poprzez wymianę na nowe elementy   termin gwarancji w odniesieniu do wymienionych elementów  

biegnie od nowa. 

3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

okresu, na który gwarancja została udzielona. 

4.  Termin usunięcia wad, będzie uzgadniany wspólnie przez strony Umowy, a w przypadku braku 

porozumienia, co do powyższego, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 

z uwzględnieniem charakteru i rozmiarów wady. W razie odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia 

do usuwania wad w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Zamawiający może usunąć wady sam 

lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z 

tytułu gwarancji. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji jakości. 

6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy nie wyłącza możliwości 

wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi.  
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§ 5 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty  kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 

10 % wartości brutto przedmiotu umowy o której mowa w § 3 ust. 1; 

2) dostarczenia wadliwego przedmiotu dostawy- w wysokości 2% łącznej wartości brutto przedmiotu 

danej dostawy; 

3) zwłoki w dokonaniu dostawy częściowej w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony - w 

wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 30 % wartości brutto przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1; 

4) zwłoki  w dokonaniu dostawy wszystkich przedmiotów objętych umową w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy- w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości brutto przedmiotu umowy 

o którym mowa w § 3 ust. 1 

5) zwłoki w wymianie produktów wadliwych na wolne od wad lub w uzupełnieniu brakującego 

asortymentu w danej dostawie częściowej lub w usunięciu usterek i wad- w wysokości 0,2 % 

wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% 

wartości brutto przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie 

działaniem umyślnym Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy. 

3. Łączna wartość naliczonych kar z jednego i wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20 % wartości 

przedmiotu umowy.  

§ 6 

1. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru 

Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z osobna. 

2. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie wyłączają 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar. 

§ 7 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym- Kodeksu 

cywilnego) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w tym w części niewykonanej: 

a) jeżeli nastąpi rozwiązanie (likwidacja) Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenie dodatkowego,7-dniowego 

terminu.  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 10 dni po powzięciu wiadomości o tych 

okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie odmawia z 

przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu dostawy, w terminie do 10 dni od dnia zaistnienia 

przyczyny odstąpienia. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu 

należycie wykonanej części umowy. 

§ 8 
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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, 

REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez dalszego 

określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej zawarcia, 

wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

§ 10 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego, w szczególności-  Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu e-mail 

lub numeru telefonu. 

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić pisemnie lub 

mailowo. 

3. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 1, pisma i informacje dostarczone zgodnie 

z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

skutecznie doręczone. 

§ 12 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.  

2. Wszelkie ewentualne załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 

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