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   Świebodzin, 09 marca 2020 roku 
 

 
 
 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu 
i dystrybucji wody pitnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie” 

 
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych 

przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (Zarządzenie Nr 15/2019 Prezesa Zarządu ZWKiUK Sp. 

z o.o. w Świebodzinie z dnia 30.12.2019 r.) 
  
 
 
 

Zatwierdzam 
                  
                                        .................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`       Świebodzin, dnia 09 marca 2020 roku 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin 
KRS: 0000032476     NIP: 927-00-09-205    REGON:  970327589 
Kapitał Zakładowy 25.113.900,- PLN 
tel: 68 382 24 11 ; www.zwkiuk.swiebodzin.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Tryb udzielenia zamówienia reguluje niniejsza SIWZ sporządzona w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług 
Komunalnych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (Zarządzenie Nr 
15/2019 Prezesa Zarządu ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z dnia 30.12.2019 r. – dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 443 000,00 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe). 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody 
pitnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie. 

Kod CPV: 34144212-7 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia –  do 60 dni od daty podpisania umowy 
 
VI. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawca składając swoja ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 

w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi 
załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich instrukcji, 
załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej. 
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7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych ani częściowych. 

 
 
VII.  WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo 

odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

3) Wykonawców, 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; 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 
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9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

10)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

  
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1. nie podlegają wykluczeniu – na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w  niniejszej SIWZ, 

3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 
Anna Butkiewicz, tel. (68 382 24 11) 
- sprawy związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego 

w godz. urzędowania Zamawiającego , tj. od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku 
polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane 
w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 

Oferta powinna zawierać: 
a) Wypełniony formularz ofertowy  - załącznik  nr 2, 
b) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3, 
c) Pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika 
d) Klauzulę RODO – załącznik nr 4. 
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Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta 

na dostawę cysterny” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 24.03.2020 r. do godz. 
11:45. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
Zamawiający może, po upływie terminu składania ofert, wyznaczyć Wykonawcom dodatkowy termin, nie 
dłuższy niż 7 dni, na dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
uczestnictwa w postępowaniu lub spełnianie przez ofertowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego muszą potwierdzać spełnienie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane 
wymagań, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Dokumenty, wyjaśnienia oraz informacje składane w dodatkowym terminie nie mogą modyfikować 
w żaden sposób warunków realizacji zamówienia wskazanych w treści ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena. 
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. 
 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

1. Wartość netto oraz cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY  
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Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego bądź korespondencyjnie. O terminie podpisania 
umowy Zamawiający poinformuje wybranego  w wyniku przeprowadzenia postępowania Wykonawcę. 

  
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
  
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie z zapisami przedstawionymi w umowie. 
 
XVIII.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej: 
- nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, 
- ceny, 
- terminu wykonania zamówienia, 
- warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
XIX. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub niezaproszonego do składania ofert, 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, 
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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          Załącznik nr 1 
 

 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
A. Przedmiot zamówienia 
Kod CPV34144212-7 Cysterny do transportu wody  
  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody 
pitnej zwanej również „pojazdem”, o n/w parametrach:  

1. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna być wyposażona w:  
• zbiornik na wodę zamontowany na przyczepie ciągnikowej jednoosiowej,  
• światła drogowe i instalację elektryczną umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,  
• zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym,  
• koło zapasowe,  
• schowek na węże.  
2. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna spełniać następujące warunki:  
• możliwość transportu (kołowego) oraz magazynowania wody spożywczej,  
• objętość zbiornika 2,5 m3,  
• zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,  
• kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny,  
• wszystkie części stykające się z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję,  
• wykonana w kolorystyce niebiesko - srebrnej,  
• zbiornik wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą, tj. powinien posiadać 

atest PZH,  
• wyposażona w higieniczne punkty do pobierania wody, tj. do zbiornika - wlew   i ze zbiornika – zawór 

czerpalny (kurki czerpalne, minimum 3 sztuki) wlew do zbiornika i zawór czerpalny posiadający trwałe 
i szczelne zamknięcie,  

• węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny wykonane z materiałów dopuszczonych do 
kontaktu z wodą spożywczą. Węże i inne elementy przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem z zewnątrz,  

• rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej,  
• powierzchnia zewnętrzna zbiornika wykończona techniką mazerowania,   
• zbiornik powinien posiadać izolację termiczną na całej powierzchni,      
• do włazu górnego zbiornika zamontowane dojście np. w postaci drabinki,          
• wyposażona w wodowskaz napełnienia wodą zbiornika,   
• właz oraz skrzynka z kranikami pobierczymi musi posiadać zamknięcie za pomocą klucza.    
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca umieści na cysternie trwały napis w kolorze niebieskim o 

następującej treści:   
„WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.  
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU”.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca umieści na cysternie trwałe logo ZWKiUK.  
5. Obowiązujący znak graficzny w formie plików graficznych oraz księgi znaku Wykonawca otrzyma po 

podpisaniu umowy. 
6. Cysterna musi posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych 

oraz dokumenty umożliwiające rejestrację w wydziale komunikacji.  
 
B. Istotne warunki zamówienia:  

• realizacja przedmiotu umowy pod względem jakościowym i ilościowym, zostanie potwierdzona 
protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony,  

• przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz nieobciążony prawami podmiotów 
trzecich,  
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• wymagany okres gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wg wzoru 
Wykonawcy):  

- gwarancja mechaniczna na okres min. 24 miesięcy;  
- gwarancja antyperforacyjna na okres min. 60 miesięcy;  

 
C. Termin realizacji zamówienia: dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty 
podpisania umowy.   
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           Załącznik nr 2 
 ................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
..................................................... 
numer telefonu i faksu 
 
……………………………………. 
NIP /REGON, KRS/CEiDZ  

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego, na: 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej dla potrzeb Zakładu 
Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie.” 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: 

Wartość netto:  ..............................., słownie: ..................................... 
Cenę brutto: ..................................., słownie: ...................................... 
Podatek VAT ........ % ........................................, słownie: ...................................... 

Według załączonego kosztorysu ofertowego. 
Oświadczamy, że: 

• zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
złożonej oferty; 

• do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia uzyskaliśmy wszystkie niezbędne 
informacje; 

• akceptujemy wzór umowy;    

• jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert; 

• w przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 

• osoba do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e- mail) 
................................................................................................................................................ 

• do przesyłania informacji i oświadczeń drogą elektroniczną podajemy adres e-mail: 
…………………………………………………….. 

• żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania: 
 

L.p

. 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)     

b)     

• Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

 
 
 
 

(Miejscowość, data)  (Podpis osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli                     

w imieniu Wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3 
UMOWA  NR  DZP/04/2020 

 
 

 
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy: 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy 
ulicy Młyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000032476, 
NIP:9270009205 Regon: 970327589, kapitał zakładowy 25 121 900,00 złotych, reprezentowaną przez: 

Pana Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu, 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, którym jest: 

Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 oraz zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 
do umowy. 

2. Koszt transportu krajowego do siedziby Zamawiającego wliczony jest w wynagrodzenie. 
 

§ 2 
1. Po dostarczeniu, dokonanym odbiorze i dostarczonych dokumentach niezbędnych do rejestracji 

w wydziale komunikacji oraz atestu PZH, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 
podstawie poprawnie wystawionej faktury. Do ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej 
stawki. 

2. Cena obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia jest 
zobowiązany Wykonawca. 

3. Faktura winna być wystawiona na: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Świebodzinie, NIP: 927-00-09-205. 

4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę 
w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w paragrafie 1 
w nieprzekraczalnym terminie do …………………………. Wykonanie umowy w terminie oznacza 
dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

2. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego. 

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 

• ze strony Zamawiającego realizację umowy nadzoruje ……………………………………, tel. 68 382 24 12, e-
mail: ……………….@zwkiuk.swiebodzin.pl 

• ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….. 
 
 

§ 4 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania umowy osobie trzeciej. 
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§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 5% wartości umowy brutto, gdy 

Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa cywilnego zgodnie z art. 471 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 

1.    Wykonawca odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym przedmiocie umowy, ponosząc z tego 
tytułu odpowiedzialność zgodnie z treścią niniejszej umowy.  

2.    Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych w przedmiocie umowy lub do dostarczenia 
wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji. 

 
§ 7 

Wykonawca udziela:  
- gwarancji mechanicznej na okres …….. miesięcy;  
- gwarancji antyperforacyjnej na okres …….. miesięcy;  

zgodnie ze złożona ofertą. 
 

§ 8 
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
1. Żadna ze stron nie będzie pociągana do odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy w sytuacji, gdy takie niedopełnienie było spowodowane Siłą Wyższą. 
2. Przez Siłę Wyższą rozumie się sytuacje, których strony niniejszej umowy nie mogły przewidzieć ani im 

przeciwdziałać, a mające wpływ na wykonanie umowy, np. akty terroru, wojny, pożary, powodzie, 
wichury oraz inne klęski żywiołowe. 

 
§ 10 

Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
1)  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2)  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Oferta - Załącznik nr 2 
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            Załącznik nr 4 
Klauzula informacyjna RODO:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka  
z o.o. siedzibą w: ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, nr tel.: 68 382 24 12, e-mail: 
sekretariat@zwkiuk.swiebodzin .pl 

� u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl, 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa fabrycznie nowej 
cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Świebodzinie”. 

� w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie 
to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje 
obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. 
kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do 
otrzymania przedmiotowych danych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym 
przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść 
konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, 
dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących 
imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d 

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

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

 
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


