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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

INFORMACJE OGÓLNE 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie, posiadające certyfikat systemu za-

rządzania jakością (PN – EN ISO 9001:2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) oraz bezpieczeń-

stwem i higieną pracy (PN – ISO 45001:2018), zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania 

Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o.      

w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019 r.) opublikowany na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl) na 

zadanie pn.:  

DOSTAWA AGREGATÓW POMPOWYCH  

MONOBLOKOWYCH ZATAPIALNYCH 

CZĘŚĆ I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych trzech kompletnych agrega-

tów pompowych monoblokowych, zatapialnych w instalacji stacjonarnej, „suchej”, z silnikiem pompy 

ustawionym pionowo.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i ofert wariantowych. 

3. ZAKRES I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są agregaty pompowe z przekaźnikami do kontrolowania pracy urządzeń. Za-

mawiający wymaga spełnienia niżej opisanych parametrów technicznych: 

1) króciec wylotowy pompy DN 200 owiercony; 

2) wydatek Q min = 518,9 m3/h przy H c = 18,1 m; 

3) ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q = 150 m3/h do Q = 650 m3/h; 

4) minimalna sprawność hydrauliczna w punkcie pracy: 78 %; 

5) maksymalny pobór mocy na wale pompy P2 w punkcie pracy: P2 = 32,6 kW; 

6) maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2 = 37 kW; 

7) maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; 

8) powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC; 

9) pompa wyposażona w utwardzony wirnik półotwarty symetryczny, samooczyszczający się, współ-

pracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczysz-

czanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się 

stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; 

10) wirnik winien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 

ściekowych do 8% smo; 

11) obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 

12) wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smaro-

wania oraz regulacji, 

13) wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antyko-

rozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

14) wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za po-

mocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 

zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 

http://www.pwik.olsztyn.pl/
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wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14 g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. 

Stosować uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 

15) silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H (180oC), rodzajem pracy 

S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy                    

z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

16) pompa wyposażona w komorę inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomię-

dzy częścią hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku,  

17) nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; 

18) silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperatu-

rze od 140oC; 

19) montowany do szafy sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, do kon-

trolowania pracy termokontaktów i czujnika przecieku; 

20) komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie 

ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu 

płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu stero-

wania; 

21) pompa wyposażona w płaszcz chłodzący o zamkniętym obiegu wypełnioną niegroźną dla środowi-

ska mieszaniną glikolu z wodą; 

22) kolano ssawne pompy z wlotem DN 250 wykonane z żeliwa wyposażone w rewizję umożliwiającą 

dostęp do części ssawnej pompy; 

23) silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; 

24) pompa wyposażona w kabel ekranowany L = 10 m; 

25) masa pompy do 560 kg. 

26) minimalny czasokres eksploatacji pomp do przeglądu głównego ≥ 24 000 h 

4. Proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:  

1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) być fabrycznie nowy,  

3) posiadać fabryczne opakowania gwarantujące nieużytkowanie od momentu wyprodukowania i ozna-

kowane przez producenta,              

4) być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

5) posiadać DTR (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa), kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języ-

ku polskim oraz deklarację zgodności WE producenta. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) udzielenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia; 

b) udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na zasadach opisanych w § 10 wzoru umo-

wy, 

c) wskazania autoryzowanego serwisu, który zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów i na-

praw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia;  

d) dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego – Olsztyn, ul. Oficerska 16a – 

szczegóły zawarto w § 4 wzoru umowy.  
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6. Wykonawca, nie później niż w terminie składania oferty, na podstawie § 30 ust. 3 Regulaminu udziela-

nia zamówień, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu konkurencyjności. 

W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą ta-

jemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w § 31 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień. 

7. Pozostałe istotne dla stron postanowienia, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte  

są we wzorze umowy – Załącznik Nr 6.  

CZĘŚĆ II — TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia   —     8 TYGODNI  od podpisania umowy  

CZĘŚĆ III —  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY  

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem 

dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia, każde zamówienie 

o wartości netto min. 100 000 zł; 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) spełnią wymagania i warunki postawione w SIWZ, w szczególności udzielą minimum 24 miesięcy 

gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru i spełnią warunki gwarancji określone            

w § 10 załączonego wzoru umowy. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do repre-

zentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu             

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

c) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

d) Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem pkt. 3), mogą być spełnio-

ne łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. OPIS DOKONYWANIA SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW.  

Spełnienie warunków udziału dokonywane będzie na podstawie załączonych do oferty oświadczeń  

i dokumentów wykazujących spełnienie wyżej opisanych warunków. Ocena spełnienia warunków doko-

nana zostanie metodą spełnia / nie spełnia.  

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:  

1) formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 1, 
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2) formularz cenowy – sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 2, 

3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych              

w art. 14 RODO – sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 3,  

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przed-

miotu zamówienia: 

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-

żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i war-

tości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz  

załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie  sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 4;  

5) dokument potwierdzający spełnienie warunku, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępo-

wania o udzielenie zamówienia:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-

ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi-

dencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-

minu składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 21 i § 23 Regu-

laminu udzielania Zamówień, sporządzone wg wzoru – Załącznik Nr 5; 

6) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ dotyczące przedmiotu 

zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy, że spełni wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące terminu 

udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi             

w § 10 wzoru umowy załączonego do SIWZ – treść zawarta jest w Formularzu ofertowym (Załącz-

nik Nr 1); 

b) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z obowiązującymi 

normami – treść zawarta jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1); 

c) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu ra-

zem z dokumentami wymienionymi w CZĘŚCI I ust. 4 pkt 5) – treść zawarta jest w Formularzu 

ofertowym (Załącznik Nr 1); 

d) karty katalogowe producenta urządzeń w języku polskim wraz ze specyfikacją techniczną i wy-
kresem charakterystyki pracy również w języku polskim. 

5. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej, należy złożyć w sposób opisany w CZĘŚCI VI i VII 

SIWZ.  

CZĘŚĆ IV – INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJACY – WYKONAWCY 

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia korespondencja pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą w szczególności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicz-

nej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej 

dalej „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn  

3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: 

– Bożena Malkiewicz – e-mail: malkiewiczb@pwik.olsztyn.pl ,  tel. kom. 797-606-599; 

4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawia-

domienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy             

i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania.   

mailto:malkiewiczb@pwik.olsztyn.pl
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5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość ostała wysłana do Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania   

i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywa-

na w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.  

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia           

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s; 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje; 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10 0.; 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Instytutu Miar.   

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptu-

je warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie in-

ternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się     

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Kra-

jowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany przez 

zamawiającego: 

─ dla oferty, wszystkich pozostałych dokumentów elektronicznych i elektronicznych kopii dokumentów - 

zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, wykonawca może 

przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych         

w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format .pdf – zapewnia największą integralność 

danych w pliku. 

─ do kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z, .gzip, .tar; 

11. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień treści specyfikacji, jeżeli prośba o wyjaśnienie wpły-

nęła do Zamawiającego najpóźniej 4 dni robocze przed terminem składania ofert, nie później niż do 

końca dnia roboczego Zamawiającego (poniedziałek – piątek w godz. 6.45 – 14.45). 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. Zamawiający, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieści na swojej stro-

nie internetowej treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez wskazania źródła zapytania. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem ter-

minu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużyć 

termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach wyni-

kających ze zmiany treści SIWZ. 

CZĘŚĆ V — TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 45 dni od ostatecznego upływu terminu skła-

dania ofert. 

CZĘŚĆ VI — SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Wa-

runków Zamówienia.  

2. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny i czytelny. Dokumenty sporządzone w języ-

ku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi w SIWZ oświadczeniami i dokumentami, o których mowa             

w CZĘŚCI III ust. 4 SIWZ, należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, tzn.: ofertę 

należy sporządzić w jednym z niżej podanych sposobów: 

— w postaci skanu oferty — sporządzona w formie papierowej, podpisana i zeskanowana; 

— w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym pod-

pisem elektronicznym. 

— w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Zamawiający nie wymaga opatrzenia oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

5. Zamawiający dopuszcza sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii dokumentów (jeżeli Wyko-

nawca nie posiada dokumentu w oryginale w formie dokumentu elektronicznego) poświadczonej ZA 

ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:  

─ Wykonawca, 

─ Podmiot, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

─ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

─ Podwykonawca 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamiesz-

czonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

CZĘŚĆ VII – SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Termin składania ofert upływa 7 GRUDNIA 2020r. o godzinie 1000. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn  

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.   

5. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy.  

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się jej datę przekazania na platformie w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została zaszyfro-

wana i złożona.  

7. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

CZĘŚĆ VIII – OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi 7 GRUDNIA 2020r. o godzinie 1010 za pośrednictwem platformy zakupowej w 

siedzibie Zamawiającego, ul. Oficerska 16a, Olsztyn, Budynek E, Dział Przetargów. 

2. Otwarcie ofert i ich ocena zostanie dokonana przez Komisję Przetargową.  

3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty” na 

stronie niniejszego postępowania - nazwę i adres Wykonawcy, cenę, termin wykonania zamówienia, 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

CZĘŚĆ IX – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, zapisana liczbowo z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w formie wskazanej w Formularzu ofertowym i obejmować wykonanie zamó-

wienia zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę netto oraz stawkę VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wycenić KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH urządzeń (kryterium 

oceny ofert oznaczone symbolem E), zgodnie z poniższymi wskazówkami.  

Wykonawca zobowiązany jest do określenia maksymalnej łącznej kwoty nakładów netto (do kalkulacji 

należy przyjąć ceny netto materiałów i usług na dzień składania oferty) jakie poniesie Zamawiający na 

utrzymanie pomp obejmujący:  

a) okres od daty odbioru końcowego do czasu przeglądu głównego pomp,  

b) przegląd główny pomp (min.  po ≥ 24 000 godzin) wymagany zgodnie z DTR urządzeń lub Instruk-

cją obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń. 

W kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić m.in.: 

a) koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, 

b) koszty zakupu i wymiany części zamiennych na nowe; 

c) koszt utylizacji części zużytych lub wymienionych; 

d) koszty przeglądów i regulacji przez wykwalifikowany personel; 

e) koszty prób, sprawdzeń po przeglądach i regulacji; 

f) koszty prac wykwalifikowanego personelu; 

g) koszty dojazdu personelu, zakwaterowania, łączności, w tym diety; 

h) koszty szkoleń; 

i) inne koszty ponoszone w związku czynnościami, jakie będą konieczne lub zalecane do podjęcia w 

związku z użytkowaniem wybranych urządzeń, zgodnie z zaleceniami ich producenta ujętymi w 

DTR, chyba że Wykonawca przekazując DTR wskaże wprost na szerszy zakres takich czynności 

w stosunku do DTR. Wskazanie takie będzie brane pod uwagę jeśli zostało jednoznacznie okre-

ślone przez Wykonawcę, jako odmienne od wymagań ujętych w DTR. Takie wskazanie Wykonaw-

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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cy nie może jednak prowadzić do sytuacji, kiedy użytkowane będą urządzenia lub elementy 

przedmiotu zamówienia, w tym części urządzenia lub inne części robót, które zgodnie z DTR, wła-

ściwymi normami lub zasadami sztuki, winny zostać wymienione na nowe. 

4. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie niezbędne koszty, w tym także koszty dostawy 

do siedziby Zamawiającego. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego za-

mawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich,  

rachunkowych i innych omyłek, zgodnie z § 53 ust.2 Regulaminu, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

CZĘŚĆ X – KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty ważne, według kryterium niżej opisanych.  

1) CENA ─ waga 80%  

Punktacja (w zakresie 0 - 80) będzie wyliczona wg poniższego wzoru:  

C = [C n : C of] x 100 pkt x 80% 

gdzie: 
C n – cena netto oferty najniższej spośród wszystkich ofert 
C of – cena netto oferty ocenianej 

2) TERMIN GWARANCJI  ─ waga 10% 

Punktacja (w zakresie 0 -10) będzie wyliczona wg poniższego wzoru. Minimalny – wymagany termin 

gwarancji, zgodnie z SIWZ wynosi 24 miesiące.  

Do obliczeń punktacji w kryterium przyjmuje się, że maksymalny termin gwarancji wynosi  

T max = 60 miesięcy, w przypadku gdy faktycznie podany termin gwarancji w ofercie będzie większy 

niż 60 miesięcy. 

T = [T of : T max] x 100 pkt. X 10%  

gdzie: 

T of   –  termin gwarancji badanej oferty w miesiącach 

T max   –  termin gwarancji i rękojmi – max 60 m-cy 

3) KOSZTY EKSPLOATACJI ─ waga 10% 

Punktacja (w zakresie 0 -10) będzie wyliczona wg poniższego wzoru. Minimalny – wymagany termin 

pracy pomp do przeglądu głównego ≥ 24 000 godzin.  

 E = [ E n : E of ] x 100 pkt x 10% 

 gdzie: 
 E n – koszty eksploatacyjne najniższe spośród wszystkich ofert wyrażone w [ zł / h ] 
 E of - koszty eksploatacyjne oferty ocenianej wyrażone w [ zł / /h ] 

  

 E n  i E of = [ KE : T h ] 

gdzie: 

K E – maksymalna łączna kwota nakładów netto jakie poniesie Zamawiający na utrzymanie pomp [ zł ] 

Th – liczba godzin pracy do przeglądu głównego pomp przedstawiona dla rozpatrywanej oferty [ h ] 

Kalkulację kosztów należy wycenić zgodnie z zakresem i w sposób opisany w CZĘŚCI IX ust. 3) 

SIWZ. 
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2. Zamawiający uznana za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie warunki i wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyska najwyższą liczbę 

punktów w wymienionych kryteriach. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100. 

Ostateczna punktacja [W] obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

W = C + T + E 

CZĘŚĆ XI — FORMALOŚCI PO WYBORZE OFERTY  

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty — o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach wraz 

uzasadnieniem. 

2. Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na platformie zakupowej . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych,  

a nieznanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki niewykonania zamówienia 

przez wygrywającego wykonawcę oraz pozostających w sprzeczności z wymogami niniejszej specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wyma-

ganego zabezpieczenia należytego umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spo-

śród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą prze-

słanki unieważnienia postępowania, o których mowa w § 59 ust. 1 Regulaminu. 

CZĘŚĆ XII — ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMOWY   
 

1. Zawarte są w odrębnym dokumencie stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego formularza specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy. 

2. Do treści umowy wprowadzone zostaną również istotne zobowiązania przetargowe wybranego wyko-

nawcy zawarte w złożonej ofercie mające znaczenie w ocenie oferty. 

3. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie płatność na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę zgodnie z zasadami opisanymi w załączonym wzorze umowy. 

CZĘŚĆ XIII — DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane ze 

sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 59 ust. 1a pkt. 2) może unieważnić postępowanie  

o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi niekorzystna sytuacja finansowa Zamawiającego.  

CZĘŚĆ XIV— ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. W niniejszym postępowaniu, na podstawie § 77 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK  

Sp. z o.o. w Olsztynie - www.pwik.olsztyn.pl, Wykonawcom nie przysługuje sprzeciw – wartość zamó-

wienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 €.  

2. Zasady postępowania zamawiającego dotyczące sprzeciwu zostały określone w Dziale V Sprzeciw  

§ 77–79 Regulaminu. 

 

 

 

 

http://www.wodociagi-olsztyn.pl/
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CZĘŚĆ XVI – ZAŁĄCZNIKI do SIWZ (wzory) 

wg wykazu:  

L.p. Wyszczególnienie 

1.  Załącznik Nr 1  Formularz ofertowy 

2.  Załącznik Nr 2   Formularz cenowy 

3.  Załącznik Nr 3   Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków art. 14 RODO 

4.  Załącznik Nr 4  Wykaz wykonanych DOSTAW 

5.  Załącznik Nr 5  Oświadczenie – § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień 

6.  Załącznik Nr 6  Wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

NIP— ....................................................... , REGON .................................................. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: DOSTAWA AGREGATÓW POMPO-

WYCH MONOBLOKOWYCH ZATAPIALNYCH, znak postępowania PZP.262.77.2020.RZM 

OŚWIADCZAMY, że: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zmówienia za niżej wymienione wynagrodzenie: 

CENA OFERTOWA netto wynosi: .......................................... zł (słownie: ……………………………  

…..............................................................................................................................................................)  

kwota VAT ( …… %) ………………….. zł (słownie: ………………………………………………….. zł), 

w tym: 

a) cena dostawy przedmiotu zamówienia (poz. 1 i 2 tabeli w zał. Nr 2): 

cena netto ………………….. zł (słownie:…………………………………………………….…………….. zł), 

kwota VAT  …………..…….. zł (słownie: ………………………………………………………………….. zł), 

b) cena serwisu w okresie gwarancji (poz. 3 tabeli w zał. Nr 2):  

cena netto ………………….. zł (słownie:……………….………………………………………………….. zł), 

stawka VAT  ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….. zł), 

zgodnie z wyceną zawartą w Formularzu cenowym (zał. Nr 2). 

2. Cena ofertowa określona w pkt.1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące warunków gwarancji na zasadach Za-

mawiającego określone w § 10 załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………… miesięcy, licząc od daty odbioru 

przez Zamawiającego.  

4. Liczba godzin pracy [T mth] proponowanych pomp do przeglądu głównego oraz ich koszty eksploatacyj-

ne [K E] konieczne do poniesienia przez Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji (zakres i sposób 

wyceny opisano w CZĘŚCI IX ust. 3) wynoszą:  

— liczba godzin pracy pomp  - T h - ……………………… h 

— max. łączna kwota nakładów netto - K E = ……………………….. zł / h  

5. Nazwa i adres autoryzowanego serwisu, który będzie wykonywał przeglądy i naprawy gwarancyjne 

przedmiotu zamówienia — 

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

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

6. Przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz dostarczony zostanie z 

nw.  dokumentami w języku polskim: 

— Dokumentacją Techniczno- Ruchowa (DTR),  

— kartą gwarancyjną,  

— instrukcję obsługi  

— oraz deklarację zgodności WE producenta. 

7. Zamówienie zostanie zrealizowane jednorazowo w terminie 8 tygodni od podpisania umowy.  

8. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skreślić) 

 zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 

 zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.   

9. Akceptujmy 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT wystawianej   

w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 

10. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p…………..…………..………tel. ………………………… 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

12. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ………………………………….……….. ,  

e-mail: ……………………………………..…………… ,  tel. …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................    .................................................................. 
                      (data)                    (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

FORMULARZ CENOWY 

 

Wycena przedmiotu zamówienia pn.: DOSTAWA AGREGATÓW POMPOWYCH MONOBLOKOWYCH 

ZATAPIALNYCH, znak postępowania PZP.262.77.2020.RZM  

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość 

[kpl.] 

Cena 

jedn. 

netto [zł] 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT 

[%] 

1. 
Agregat pompowy monoblokowy  
producent …………………………………. 
typ ……………………………………….…… 

3 kpl.  

 

 

2. 

Przekaźnik współpracujący z układem 

sygnalizacyjnym, do kontrolowania pracy 

termokontaktów i czujnika przecieku, mon-

towany do szafy sterowniczej 

3 kpl.  

 

 

3. 

Serwis w okresie udzielonej gwarancji 

(koszty eksploatacyjne). 

Przegląd początkowy i wszystkie przeglądy 

okresowe z wykluczeniem przeglądu głów-

nego wszystkich dostarczonych urządzeń  

w okresie udzielonej gwarancji [K E]  

 

……

szt. 

(*)  

 

 

 

RAZEM      

  

UWAGA — (*) ilość przeglądów w okresie udzielonej gwarancji wpisuje wykonawca 

 

CENA ofertowa całego przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..…………………………...……………  

...............................................................................................................................), stawka VAT:  ........... % 

podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł ) 

 

 

 

 

 

.......................................    .................................................................. 
                      (data)                    (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

 

OŚWIADCZENIE 
o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie 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 da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA 

AGREGATÓW POMPOWYCH MONOBLOKOWYCH ZATAPIALNYCH, znak PZP.262.77.2020.RZM  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycz-

nych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (data)      (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA AGRE-

GATÓW POMPOWYCH MONOBLOKOWYCH ZATAPIALNYCH, znak PZP.262.77.2020.RZM  

 

OŚWIADCZAM, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonałem zamówienia wymienione poniżej: 

 

Lp. 
Przedmiot wykonanej dostawy 

(zakres rzeczowy)  

Wartość  

wykonanych 

zamówień 

netto 

Data i miejsce wykonania do-

stawy oraz podmioty, na rzecz 

których zostały one wykonane * 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

*Należy podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres odbiorcy  

 

Do wykazu dołączamy dowody, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie 

usługi zostały wykonane należycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

 

 

 

 

 

.......................................    .................................................................. 
     (data)                       (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5  

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. 

w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019r.) 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: DOSTAWA AGREGATÓW POM-

POWYCH MONOBLOKOWYCH ZATAPIALNYCH, znak postępowania PZP.262.77.2020.RZM 

 

SKŁADAM OŚWIADCZENIA, że spełniam następujące warunki: 

1. OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu 

udzielania zamówień: 

→ posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

→ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia  

2. OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień. 

 

 

 

 

 

 

 

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

            (data)                                           (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 6 

(WZÓR) 

UMOWA NR 2020. ….. .PZP.263. 77. 2020.RL 

DOSTAWA 

zawarta w dniu ....................... w Olsztynie 

pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a zarejestro-

wanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestr Przedsiębiorców, KRS: 0000126352, NIP: 739-040-33-23, Regon: 510620050, Kapitał zakładowy: 

156.447.000,00 zł., posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001: 2015); bez-

pieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001: 2018) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w 

którego imieniu występuje: 

—  ………………………….. – …………………...…….,  

—  ………………………….. – …………………………,  

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a 

firmą działającą  pod nazwą …………………………………….……………………, ul. …………………………, 

zarejestrowaną pod numerem KRS:…………….…….……………, NIP: ……..………………….…, Re-

gon:……………………..., kapitał zakładowy: ….…………………………….. zł,  

w której imieniu występuje:  

—  ………………………….. – ………………………,  

                       

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego o wartości powyżej kwoty 60 000 zł, zgodnie z Regulamin em Udzielania Zamówień przez PWiK 

spółka z o.o. w Olsztynie (Uchwała Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 

2019r) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb fabrycznie nowe AGREGA-

TY POMPOWE MONOBLOKOWE, ZATAPIALNE, w instalacji stacjonarnej, „suchej”, z silnikiem pompy 

ustawionym pionowo, przekaźnikami współpracującymi z układem sygnalizacyjnym, do kontrolowania 

pracy termokontaktów i czujnika przecieku, montowanych w szafie sterowniczej, zwane w dalszej treści 

umowy „agregatami”.  

Dostawa będzie zrealizowana jednorazowo w terminie do 8 tygodni od dnia  podpisania niniejszej umowy 

2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę     

obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak: 

c) przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy, 

d) działania siły wyższej: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane agregaty spełniają wymagania techniczne, a w szczególności: 

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w warunkach zamówienia,  

b) są fabrycznie nowe , 

c) są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,  

d) posiadają DTR (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa), kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz 

deklarację zgodności WE producenta, 
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e) producentem jest …………………………….., 

§ 2 

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z za-

kresem wykonywanej umowy, 

b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z ob-

owiązującymi przepisami prawa, 

c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Logistyki PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

2. Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw towarów i usług, termino-

wość, ilość reklamacji i zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska  oraz wymagań bezpie-

czeństwa i higieny pracy.  

3. Uzyskanie niezadowalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, 

korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście 

Kwalifikowanych Wykonawców.  

§ 3 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym           

w ofercie. 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego            

w ofercie Wykonawcy. 

§ 4 

1. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16A, czyn-

ny w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7 00 do  14 00, dostawa może być zrealizowana tylko 

w tym czasie. 

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu zgodności dostawy z dostarczoną 

dokumentacją.   

3. Koszt dostawy agregatów do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. Do czasu odbioru agregatów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z 

ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

§ 5 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone poniżej w tabeli są stałe przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone poniżej w tabeli zawierają w sobie koszty transportu 

do Zamawiającego. 

3. Wartość całkowita zamówienia przedmiotu umowy wynosi: 

 

L.p. Nazwa asortymentu 
Ilość 

[kpl.] 

Cena jedn. 

netto  

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT 

[%] 

1. 
Agregat pompowy monoblokowy  
producent …………………………………. 
typ ……………………………………….…… 

3 kpl.  

 

 

2. 

Przekaźnik współpracujący z układem 

sygnalizacyjnym, do kontrolowania pracy 

termokontaktów i czujnika przecieku, mon-

towany do szafy sterowniczej 

3 kpl.  
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3. 

Serwis w okresie udzielonej gwarancji 

(koszty eksploatacyjne). 

Przegląd początkowy i wszystkie przeglądy 

okresowe z wykluczeniem przeglądu głów-

nego wszystkich dostarczonych urządzeń  

w okresie udzielonej gwarancji [K E]  

 

……

szt. 

(*)  

 

 

 

RAZEM      

 

 

4. Kwota netto wynosi: .......................................... zł (słownie: ……………………………………………….  

…..............................................................................................................................................................), 

należny podatek VAT ( …… %) ………………….. zł (słownie: ………………………………………….. zł), 

w tym: 

a) cena dostawy przedmiotu zamówienia (poz. 1 i 2 tabeli): 

cena netto ………………….. zł (słownie: ………………………………………………….…………….. zł), 

należny podatek VAT ( …… %) …………..…….. zł (słownie: ………………..……………………….. zł), 

b) cena serwisu w okresie gwarancji (poz. 3 tabeli):  

cena netto ………………….. zł (słownie:……………….………………………………………………….. zł), 

należny podatek VAT ( …… %) ……………….. zł (słownie: …………………………...……………….. zł), 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki, 

a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie. 

 

§ 6 

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrów-

nania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami 

nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

§ 7 

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający za realizację dostawy przedmiotu umowy dokona zapłaty należności określonej w § 5 pkt 

4a przelewem na konto Wykonawcy nr  ………………………….. w terminie 30 dni, od daty otrzymania 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający za przeglądy wykonane w okresie gwarancji dokona zapłaty należności określonej w §5 

pkt 4b przelewem na konto Wykonawcy nr  ………………………….. w terminie 30 dni, od daty otrzyma-

nia faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura za przeglądy wykonane w okresie gwarancji będzie 

wystawiana każdorazowo po zakończonym przeglądzie. 

4. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują  odsetki 

ustawowe.  

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy           

i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego 

utworzony wydzielony rachunek VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzo-

nym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku 

braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.                                                                
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§ 8 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikro-

przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozpo-

rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.). 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 20% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu  oko-

liczności, za które odpowiada Wykonawca,  

b) 0,2 % wartości  zamówienia  –  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od  wymaganego  w § 1 ust. 1 

terminu dostawy, 

c) 1,0 % wartości nie dostarczonego przedmiotu zamówienia wolnego od wad - za każdy dzień  zwłoki 

w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczo-

nego na usunięcie wad. 

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodo-

wania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy  wysokość 

kar umownych.  

§ 10 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, od daty  ich odbioru. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przeglądu początkowego oraz wszystkich przeglądów okresowych przedmiotu zamówie-

nia na zasadach określonych w zaleceniach producenta, kartach gwarancyjnych urządzeń, DTR 

urządzeń lub Instrukcjach obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń z wyłączeniem bieżących czyn-

ności eksploatacyjnych; 

b) wykonywania wszelkich napraw, które wynikną w czasie trwania gwarancji, pokrywając wszelkie ich 

koszty, łącznie z kosztami transportu jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek wady materiału, złej ob-

róbki lub nieprawidłowości w montażu fabrycznym.  

─ Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą naprawę  

i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisanta w czasie, nie później 24 godzin od otrzymania zgło-

szenia pisemnego na adres email …………………… 

─ Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad  

w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń  

i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

3. Koszty transportu związane z wymianą wyrobów na wolne od wad lub naprawą ponosi Wykonawca. 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wymian lub napraw gwarancyjnych.  

5. Gwarancja traci swą ważność jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy użytkownika na skutek niewłaściwe-

go transportu, magazynowania, montażu, obsługi i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, jak 

również w przypadku samowolnego wprowadzania zmian konstrukcyjnych w budowie przepompowni 

oraz samowolnego demontażu lub naprawy zespołów w okresie gwarancyjnym. W takim przypadkach 

koszty naprawy obciążają użytkownika. 

6. Gwarancja nie obejmuje: 

a) elementów które z powodu pracy w szczególnie uciążliwych warunkach uległy wcześniejszemu na-

turalnemu zużyciu; 

b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych działaniem lub zaniecha-

niem Zamawiającego albo działaniem siły zewnętrznej; 
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c) uszkodzeń wynikłych wskutek przechowywania, montażu, obsługi lub konserwacji niezgodnej 

z dokumentacją urządzenia; 

d) braku zabezpieczeń elektrycznych gwarantujących odpowiednie warunki zasilania oraz braku za-

bezpieczenia przed pracą na sucho.  

7. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji przypadku stwierdzenia samowolnych napraw, prze-

róbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia będącego przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego bez 

zgody serwisu Wykonawcy. 

8. Warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest przeprowadzenie przeglądów i konserwacji urzą-

dzeń zgodnie z "Instrukcją obsługi" lub dokumentacją umowną. 

9.  Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 7 dni kalendarzowych, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy 

nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i organizacyjnych. Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

10.  W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się  

z terminów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, ob-

ciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego  

w okresie trwania gwarancji, pomimo jej wygaśnięcia. 

§ 11 

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny/a będzie: …………………………………….,  

tel. …………..…………….. 

2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników Działu Zaopatrzenia – 

tel. ……………………….. 

§ 12 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania  Zamó-

wień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie udostępnionego na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl, 

oraz kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przy-

padku braku porozumienia przez właściwy sąd dla Zamawiającego .     

§ 14 

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-

wy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO. 

2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając 

na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 

z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator. 

2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz 

przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora 

https://pwik.olsztyn.pl; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 

89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;  

http://www.pwik.olsztyn.pl/
https://pwik.olsztyn.pl/
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3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządze-

nia RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej 

zakończenia ; 

5) posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia 

RODO; 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO; 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 

rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na-

rusza przepisy rozporządzenia RODO; 

6) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO; 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. b rozporządzenia RODO. 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak moż-

liwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością 

(zawartej) umowy; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-

tyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO; 

9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabez-

pieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepi-

sów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki: 

1)  wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowią-

zujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki 

wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 

13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.  

2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których da-

ne zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma za-

stosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO. 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzem-

plarz dla Wykonawcy. 
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