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Stare Babice, dnia 18 stycznia 2022 roku 
Oznaczenie sprawy: SEK / DTO / 1 / 1 / 2022 

 
(pieczęć Zamawiającego) 

ZAPYTANIE CENOWE 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa: 
koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli tabletkowanej.” 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach 
przy ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice. 

Osoba do kontaktu:  
Anna Szadkowska   tel. 607 280 220 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących produktów: 

Część I – koagulant PIX 113  - siarczan żelaza, 
Część II – koagulant PAX 18  - chlorek poliglinu, 
Część III – sól tabletkowana. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy: 

1) Koagulant PIX 113 dostarczany będzie w formie płynnej. Przewidywane zapotrzebowanie 
w ciągu roku wyniesie ok. 60 Mg. Koagulant należy dostarczyć do oczyszczalni ścieków 
w Starych Babicach przy ulicy Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice z rozładunkiem do zbiornika 
o objętości 8 m3. Rozładunek leży po stronie Wykonawcy. Podczas przeładunku produktu 
do zbiornika Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad 
bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku. W razie rozlania produktu Wykonawca jest 
zobowiązany do jego posprzątania lub wcześniejszego zabezpieczenia nawierzchni, które 
mogą zostać zanieczyszczone. Jednorazowa wielkość dostawy będzie wynosiła od ok. 5 Mg 
do ok. 10 Mg w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilość PIX 113 dostarczonego za 
pomocą cysterny musi być potwierdzona kwitem z legalizowanej wagi. Koszty ważenia ponosi 
dostawca. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie  -  chemiczne strącanie resztek fosforu ze ścieków,  
Postać - płynna (ciemnobrązowy roztwór),  
Skład chemiczny: 
Żelazo ogólne (Fe)  11,8 ± 0,4% 
Żelazo (Fe2+)   0,4 ± 0,3% 
Wolny kwas   - 5 ÷ 0% 
pH (20°C)                       < 1 
gęstość (20°C)               1500 ÷ 1570 kg/m3 
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2) Koagulant PAX 18 będzie dostarczany w formie płynnej. Przewidywane zapotrzebowanie 
w ciągu roku wyniesie  ok. 45 Mg. Koagulant należy dostarczyć do oczyszczalni ścieków 
w Starych Babicach przy ulicy Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice. 
PAX 18 będzie dostarczany w paletopojemnikach o pojemności 1000 litrów, które będą 
zostawiane u Zamawiającego i po zużyciu koagulantu będą zwracane Wykonawcy. 
Jednorazowa wielkość dostawy będzie wynosiła od ok. 3 do 8 paletopojemników 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych 
opłat za wypożyczanie paletopojemników od Wykonawcy. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie – ograniczanie wzrostu bakterii nitkowatych, 
Postać – płynna (jasnożółty roztwór), 
Skład chemiczny: 
Glin (Al3+)            9,0 ± 0,3% 
Tlenekglinu (Al2O3)   17 ± 0,6% 
Chlor (Cl-)                            21,0 ± 2,0% 
Zasadowość                    41 ± 3,0% 
pH    1 ± 0,2 
Gęstość (20°C)               1360 ± 10 kg/m3 

3) Sól tabletkowana do dezynfekcji wody będzie dostarczana w workach 
po 25 kg. Przewidywane zapotrzebowanie w ciągu roku wyniesie ok. 7 Mg. Sól należy 
dostarczać na Stację Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym przy ul. Źródlanej 17 oraz 
na Stację Uzdatniania Wody w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 296. Jednorazowa 
dostawa będzie wynosiła 1 Mg. Czas zamówień na poszczególne Stacje może być różny 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie – do wytwarzania podchlorynu sodu, 
Postać – tabletki, 
Skład chemiczny: 
Chlorek sodu (NaCl)  min 99,9% (w suchej masie tabletki) 
Wilgotność (H2O)         max 0,1% 
Antyzbrylacz E536       max 3 ppm 
Potas (K)                      0,014 mg/kg 
Wapń (Ca)                   max 50 ppm 
Żelazo (Fe)                  max 2 ppm 
Siarczany                     max 0,04% 
pH 1% roztworu          6,5 – 7,5 
substancje  
nierozpuszczalne        max 0,05% 
w wodzie 
Masa                            12g ±1g // 9g ± 1g 
Średnica                       25 mm ± 02 mm // 22 mm±0,2 mm 
Grubość                        14 mm ±1 mm // 14,4 mm ± 1 mm 
Dodatkowo sól tabletkowana musi posiadać atest PZH. 

Określone w powyższych punktach ilości produktów są ilościami szacunkowymi, które 
w okresie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia 
w okresie realizacji umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste wynikające z przebiegu 
procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni oraz produkcji wody na Stacjach 
Uzdatniania będą mniejsze od zamawianych. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził 



Strona 3 z 19 
 

od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych. Może też zaistnieć odwrotna 
sytuacja, czyli potrzebna będzie większa ilość produktów. 

3. Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości produktów nie uprawnia Wykonawcy do zmiany cen 
jednostkowych wynikających ze złożonej oferty. 

4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczanych produktów zgodnie ze specyfikacją jakościową zamieszczoną pod każdym 
wymienionym produktem. 

5. Dostawa produktów w miejsca wskazane przez Zamawiającego nastąpi na koszt Wykonawcy. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii 

produktu, a najpóźniej w dniu dostawy produktu jego aktualnej karty charakterystyki. W przypadku 
jakichkolwiek zmian tego dokumentu zobowiązany będzie do jego aktualizacji. 

7. Przy każdej dostawie produktu Wykonawca dostarczy: świadectwo dostawy z określeniem wagi, 
specyfikację produktu, dokument WZ (lub inny dokument dostawy) wraz z ewentualną ilością 
przekazanych i zwróconych paletopojemników.  

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE. 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest 

podzielony na trzy części: 
1) Część I – koagulant PIX 113 - siarczan żelaza – ilość ok. 60 Mg/rok, 
2) Część II – koagulant PAX 18 - chlorek poliglinu – ilość ok. 45 Mg/rok, 
3) Część III – sól tabletkowana - ilość ok. 7 Mg/rok. 

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część tj. jedną i/lub dwie i/lub trzy części.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, 
dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 
że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) 
zamówienia polegające na dostawie środków chemicznych do oczyszczania ścieków 
(np. koagulant PIX 113, koagulant PAX 18) lub do uzdatniania wody (np. sól 
tabletkowana). Niniejszy warunek Wykonawca musi spełnić niezależnie od tego, czy 
składa ofertę na jedną czy więcej części.  

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do oferty wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości 
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, 
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
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którego dostawy miały zostać zrealizowane, o przedłożenie dodatkowych informacji 
lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie konkretyzuje tego 
warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego  
w tekście oferty oświadczenia dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji Zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał produkty na podstawie zamówień składanych 
przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówione produkty w terminie 
do maksymalnie 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu złożenia 
zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 oferty Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłoczne potwierdzić fakt przyjęcia zamówienia na 
adres poczty elektronicznej z której zamówienie zostało wysłane, przy czym brak 
potwierdzenia nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt 2) oferty Wykonawcy. 

5. Na potrzeby zamówienia za dni robocze przyjmuje się wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem 
sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

VI. RĘKOJMIA ZA WADY 
Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji i rękojmi za 
wady. 

VII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VIII. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

IX. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA CENOWEGO 

Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania cenowego, jednakże 
w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy wpłynie dwa dni przed upływem terminu składania ofert 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

X. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY / OFERTA ZŁOŻONA PO TERMINIE 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego) ceny ofertowej brutto dla części 1 i/lub dla części 2 
i/lub dla części 3. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Zapytaniu. 

3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
5. Cena ofertowa zostanie wyliczona w następujący sposób: 
6. Cena oferty C zostanie obliczona w poniższy sposób: 
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Część I - C1 =cena jednostkowa koagulantu PIX 113(brutto) zł/Mg x 60 Mg 

Część II - C2= cena jednostkowa koagulantu PAX 18 (brutto) zł/Mg x 45 Mg 
Część III – C3 = cena jednostkowa soli tabletkowanej (brutto) zł/Mg x 7 Mg 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. W niniejszym postępowaniu oferty oceniane będą na podstawie kryterium  

Lp. KRYTERIUM WAGA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Cena [C] 90% C = (Cn / Cb) x 100 x 90 % 

Gdzie: 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena 
Cn- najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb- cena ofertowa badanej oferty 
100 - współczynnik stały 
90% - waga kryterium 

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska 90 pkt, 
pozostałe oferty - ilość punktów obliczona wg wzoru  

2. Czas dostawy od chwili 
zgłoszenia [T] 
 

10% do 2 dni roboczych – 10 pkt 
do 3 dni roboczych – 5 pkt 
do 4 dni roboczych – 0 pkt 

 Łączna liczba punktów Lp = C + T  

Gdzie: 
Lp - łączna liczba punktów 
C   -punkty przyznane w kryterium cena 
T   - punkty przyznane w kryterium czas dostawy 

2. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert zostanie uznana 
za najkorzystniejszą. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
1) formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – 

Oferta wykonawcy 
2) wykaz dostaw sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

4) karty charakterystyki oferowanych produktów z określeniem nazwy handlowej oraz 
dokumenty przedstawiające skład chemiczny oferowanych produktów (specyfikację 
produktu), 

5) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisane przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
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3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania cenowego.  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).  

8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

9. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).  
Kopertę (paczkę) należy opisać w następujący sposób: 

Nadawca: 
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
Adresat: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o.  
ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice 

„Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli 
tabletkowanej.” 

(Oznaczenie sprawy: SEK / DTO / 1 / 1 / 2022) 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

25 – 01 – 2022 r. godz. 1315 
 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
„EKO-BABICE” sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, recepcja 
w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia  25 – 01 – 2022 r. do godz.  1300 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem Zamawiający nie gwarantuje, że oferta 
dotrze we wskazane wyżej miejsce we właściwym czasie.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez 
rozpatrywania. 

4. Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom 
bez rozpatrywania.  

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
„EKO-BABICE” sp. z o.o. w Starych Babicach, ul. Gen. Kutrzeby 36, pokój nr 21 (sala 
konferencyjna) 

w dniu  25 – 01 – 2022 r. o godz.  1315 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, takie jak nazwa i adres 
Wykonawców, ceny ofertowe brutto.  
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XVI. TRYB OCENY OFERT / ODRZUCENIE OFERT / WYKLUCZENIE 

1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 
1) Zamawiający wzywa Wykonawcę, który uzyska najwyższą liczbę punktów, a który nie 

złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, albo złożone dokumenty zawierające błędy – do ich 
złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

2) Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  
w którym upłynął termin składania ofert. 

3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, w tym dotyczących ceny oferty (rażąco niska cena). 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania cenowego, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania cenowego, 
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Wykluczanie wykonawcy. 
1) Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej wg wzoru 
stanowiącego załącznik do zapytania cenowego. 

2. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy mają posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert. 

XVIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

W niniejszym postępowaniu wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: zamowienia@eko-babice.pl). Jeżeli Zamawiający 
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyn. 

XX. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
24313125-3 siarczan żelazowy 
24312123-2 chlorek poliglinowy 
14400000-5 sole i czysty chlorek sodu  

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA CENOWEGO 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 Wykaz dostaw 

3. Załącznik nr 3 Wzór umowy 

…………….………………………… 
podpis osoby uprawnionej
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Oznaczenie sprawy: SEK / DTO / 1 / 1 / 2022 

OFERTA WYKONAWCY 

Nazwa zadania: 
„Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli tabletkowanej.” 

Zamawiający: 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36,  
05-082 Stare Babice  

Wykonawca: 

Nazwa  

Adres  

Nip  
Regon  
tel. / fax  
e-mail:  
Bank / nr rachunku  

Odpowiadając na Zapytanie cenowe dotyczące niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w zapytaniu oraz we wzorze umowy: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową: 
Część I – koagulant PIX 113(C1) – cena dostawy 1 Mg ………………………….…………zł/Mg 

brutto, w tym należny podatek VAT …..…. %, …………………………………………………….zł 

Część II – koagulant PAX 18(C2) – cena dostawy 1 Mg …………………..…………………zł/Mg 

brutto, w tym należny podatek VAT …..…. %, ………………………………………….………….zł 

Część III – Sól tabletkowana(C4) – cena dostawy 1 Mg …………………………………… zł/Mg 

brutto, w tym należny podatek VAT …..…. %, …………………………………….……………….zł 

2. Dodatkowe kryterium oceny ofert: 

Czas dostawy od chwili zgłoszenia wynosi: do 4 dni […]; do 3 dni […]; do 2 dni […] od 

następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia1. 

3. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji i rękojmi za 
wady. 

  

 
1Należy wypełnić przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej pozycji, w zależności od deklarowanego 
przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia. 
W przypadku nie wstawienia znaku „X” w żadnej pozycji (czas dostawy), Wykonawca oświadcza, że deklarowany 
czas dostawy wynosi do 4 dni.  
W przypadku wstawienia znaku „X” w więcej niż jednej pozycji (termin wykonania), Wykonawca oświadcza, że 
deklarowany czas dostawy wynosi do 4 dni. 
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5. Oświadczamy, że: 

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

Pozostanie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed tą datą, 

 spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w zapytaniu cenowym,  

 zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

 posiadamy wiedzę, że ilość produktów do dostarczenia wskazana w opisie przedmiotu 

zamówienia jest wartością szacunkową i nie będziemy mieli w stosunku do Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń, jeśli ilość ta ulegnie zmianie (zarówno zmniejszeniu jak i 

zwiększeniu), 

 akceptujemy wzór umowy stanowiący załączony do niniejszego zapytania, 

 nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala nam zrealizować niniejsze zamówienie, 

 w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, 

 wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

……………………………………………  ……………………………………………… 
(miejscowość i data)   (pieczęć i podpis osób uprawnionych) 

 

 
2 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 danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WYKAZ DOSTAW 

Nazwa zadania: 

„Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli tabletkowanej.” 

Oznaczenie sprawy: SEK / DTO / 1 / 1 / 2022 

 

Lp. 

 

Nazwa 
Zamawiającego 

 

Nazwa zadania 

 

Wartość przedsięwzięcia 

 
Przedmiot zamówienia: 

 

 

Okres realizacji 

(od – do) 

 

 

 

ogółem 

 

za którą 
odpowiadała 

Firma 

1. 

 

 

 

     

2. 

      

Uwaga: do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy zostały wykonane. 
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UMOWA NR …… 

zawarta w dniu …………… roku w Starych Babicach pomiędzy: 

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, 
ul. Gen. Kutrzeby 36 (05-082 Babice Stare), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000127401, NIP 118-14-62-152, 
REGON 016026808, wysokość kapitału zakładowego 108.948.000,00 zł, BDO 000055262 
reprezentowaną przez:  

…………………………………………………….. 

a 

…………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” zarejestrowanym w …………………, 
pod numerem …………………, posiadającym NIP ……………………, REGON ……………, 
nr rejestrowy BDO …………………………………………. 
konto:……………………………………… 
reprezentowanym przez: 

…………………… 

Nazwa zadania: 

„Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18 oraz soli tabletkowanej.” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
przeprowadzonym w trybie zapytania cenowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
[przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa następujących produktów: 
1) Część I – koagulant PIX 113  - siarczan żelaza, 
2) Część II – koagulant PAX 18  - chlorek poliglinu, 
3) Część III – sól tabletkowana. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy: 

1) Koagulant PIX 113 dostarczany będzie w formie płynnej. Przewidywane zapotrzebowanie 
w ciągu roku wyniesie ok. 60 Mg. Koagulant należy dostarczyć do oczyszczalni ścieków 
w Starych Babicach przy ulicy Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice z rozładunkiem do zbiornika 
o objętości 8 m3. Rozładunek leży po stronie Wykonawcy. Podczas przeładunku produktu 
do zbiornika Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad 
bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku. W razie rozlania produktu Wykonawca jest 
zobowiązany do jego posprzątania lub wcześniejszego zabezpieczenia nawierzchni, które 
mogą zostać zanieczyszczone. Jednorazowa wielkość dostawy będzie wynosiła od ok. 5 Mg 
do ok. 10 Mg w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilość PIX 113 dostarczonego za 
pomocą cysterny musi być potwierdzona kwitem z legalizowanej wagi. Koszty ważenia ponosi 
dostawca. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie  -  chemiczne strącanie resztek fosforu ze ścieków,  
Postać - płynna (ciemnobrązowy roztwór),  
Skład chemiczny: 
Żelazo ogólne (Fe)  11,8 ± 0,4% 



Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego – Wzór umowy 

Strona 13 z 19 
 

Żelazo (Fe2+)   0,4 ± 0,3% 
Wolny kwas   - 5 ÷ 0% 
pH (20°C)                       < 1 
gęstość (20°C)               1500 ÷ 1570 kg/m3 

2) Koagulant PAX 18 będzie dostarczany w formie płynnej. Przewidywane zapotrzebowanie 
w ciągu roku wyniesie  ok. 45 Mg. Koagulant należy dostarczyć do oczyszczalni ścieków 
w Starych Babicach przy ulicy Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice. 
PAX 18 będzie dostarczany w paletopojemnikach o pojemności 1000 litrów, które będą 
zostawiane u Zamawiającego i po zużyciu koagulantu będą zwracane Wykonawcy. 
Jednorazowa wielkość dostawy będzie wynosiła od ok. 3 do 8 paletopojemników 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat 
za wypożyczanie paletopojemników od Wykonawcy. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie – ograniczanie wzrostu bakterii nitkowatych, 
Postać – płynna (jasnożółty roztwór), 
Skład chemiczny: 
Glin (Al3+)            9,0 ± 0,3% 
Tlenekglinu (Al2O3)   17 ± 0,6% 
Chlor (Cl-)                            21,0 ± 2,0% 
Zasadowość                    41 ± 3,0% 
pH    1 ± 0,2 
Gęstość (20°C)               1360 ± 10 kg/m3 

3) Sól tabletkowana do dezynfekcji wody będzie dostarczana w workach 
po 25 kg. Przewidywane zapotrzebowanie w ciągu roku wyniesie ok. 7 Mg. Sól należy 
dostarczać na Stację Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym przy ul. Źródlanej 17 oraz 
na Stację Uzdatniania Wody w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 296. Jednorazowa 
dostawa będzie wynosiła 1 Mg. Czas zamówień na poszczególne Stacje może być różny 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Specyfikacja jakościowa: 
Przeznaczenie – do wytwarzania podchlorynu sodu, 
Postać – tabletki, 
Skład chemiczny: 
Chlorek sodu (NaCl)  min 99,9% (w suchej masie tabletki) 
Wilgotność (H2O)         max 0,1% 
Antyzbrylacz E536       max 3 ppm 
Potas (K)                      0,014 mg/kg 
Wapń (Ca)                   max 50 ppm 
Żelazo (Fe)                  max 2 ppm 
Siarczany                     max 0,04% 
pH 1% roztworu          6,5 – 7,5 
substancje  
nierozpuszczalne        max 0,05% 
w wodzie 
Masa                            12g ±1g // 9g ± 1g 
Średnica                       25 mm ± 02 mm // 22 mm±0,2 mm 
Grubość                        14 mm ±1 mm // 14,4 mm ± 1 mm 
Dodatkowo sól tabletkowana musi posiadać atest PZH. 

Określone w powyższych punktach ilości produktów są ilościami szacunkowymi, które 
w okresie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia 
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w okresie realizacji umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste wynikające z przebiegu 
procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni oraz produkcji wody na Stacjach 
Uzdatniania będą mniejsze od zamawianych. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził 
od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych. Może też zaistnieć odwrotna 
sytuacja, czyli potrzebna będzie większa ilość produktów. 

3. Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości produktów nie uprawnia Wykonawcy do zmiany cen 
jednostkowych wynikających ze złożonej oferty. 

4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczanych produktów zgodnie ze specyfikacją jakościową zamieszczoną pod każdym 
wymienionym produktem. 

5. Dostawa produktów w miejsca wskazane przez Zamawiającego nastąpi na koszt Wykonawcy. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii 

produktu, a najpóźniej w dniu dostawy produktu jego aktualnej karty charakterystyki. W przypadku 
jakichkolwiek zmian tego dokumentu zobowiązany będzie do jego aktualizacji. 

7. Przy każdej dostawie produktu Wykonawca dostarczy: świadectwo dostawy z określeniem wagi, 
specyfikację produktu, dokument WZ (lub inny dokument dostawy) wraz z ewentualną ilością 
przekazanych i zwróconych paletopojemników.  

§ 2 
[postanowienia wstępne] 

1. Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosi do niego żadnych 
zastrzeżeń stwierdza, że nadaje się do wykonania przez niego przedmiotu umowy co potwierdza 
podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną. 

2. Wykonawca gwarantuje, że posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz dysponuje 
odpowiednimi zasobami ludzkimi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w umowie z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami 
profesjonalizmu zawodowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego. 

§ 3 
[termin wykonania] 

1. Termin realizacji umowy – do 31.12.2022 r. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał produkty 
na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówione produkty w terminie do …. 
dni roboczych (zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od następnego dnia roboczego po dniu 
złożenia zamówienia, [z zastrzeżeniem pkt 2 oferty Wykonawcy]. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłoczne potwierdzić fakt przyjęcia zamówienia na adres 
poczty elektronicznej z której zamówienie zostało wysłane, przy czym brak potwierdzenia nie 
wstrzymuje biegu terminu. 

4. Na potrzeby Umowy za dni robocze strony Umowy uważają wszystkie dni tygodnia 
za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 4 
[dokumentowanie dostawy] 

Wielkość realizowanej dostawy potwierdzi dokument WZ, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wraz z dostarczoną partią zamawianego produktu, którego ilość potwierdzi pracownik przyjmujący od 
strony Zamawiającego. Wraz w dokumentem WZ zostanie dostarczone świadectwo jakości produktu. 
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§ 5 
[wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia wg stawek jednostkowych wynosi 
odpowiednio: 
1) Dla części I............... zł brutto za 1 Mg PIX 113 

słownie: ..................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł 
......................................................... zł netto (*należy wypełnić zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy) 

2) Dla części II............... zł brutto za 1 Mg PAX 18 
słownie: ..................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł 
......................................................... zł netto (*należy wypełnić zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy) 

3) Dla części III............... zł brutto za 1 Mg soli tabletkowanej 
słownie: ..................................................................................................................................... 
w tym należny podatek VAT 23 %, ................................................... zł 
......................................................... zł netto (*należy wypełnić zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające 
z ilości faktycznie dostarczonych produktów oraz ceny jednostkowej podanej w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca, w związku z należytym 
wykonywanie niniejszej umowy. 

§ 6 
[wielkość dostaw] 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że ilość produktów wskazana w opisie przedmiotu 
zamówienia jest wartością szacunkową, w związku z czym nie będzie miał w stosunku 
do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, jeśli ilość ta ulegnie zmianie (zarówno zmniejszeniu  
jak i zwiększeniu). 

§ 7 
[rozliczenie przedmiotu umowy] 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, przy czym Zamawiający dopuszcza 
rozliczenie zamówienia fakturami VAT częściowymi.  

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
wynikające z ilości faktycznie dostarczonych produktów oraz ceny jednostkowej podanej w 
ofercie Wykonawcy zł netto za 1 Mg produktu plus obowiązujący podatek VAT. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

§ 8 
[gwarancja i rękojmia za wady] 

1. Na dostarczany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji i rękojmi za 
wady. 

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania gwarancji  
i rękojmi za wady a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego bezpłatnego usunięcia 
(wymiany). 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady  
w określonym przez Zamawiającego terminie, lub usunie wady w sposób nienależyty 
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
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usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia dostawy zakwestionowanego (produktu) 
asortymentu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują również uprawnienia wynikające 
z Kodeksu cywilnego.  

4. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

§ 9 
[kary umowne] 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności 
kary umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą  
w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonywania dostaw przedmiotu umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od upływu terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy, 
2) za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego 

złożonego na piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie 
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu – w wysokości do 2 000,00 zł za każde stwierdzone 
naruszenie, w zależności od stopnia zawinienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność –  
w wysokości 10 % wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 
odstąpienia nadal są należne. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 
naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej 
faktury. 

§ 10 
[odstąpienie od umowy] 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 
wyznaczonym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

c) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, 

d) jeżeli w okresie realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
dojdzie do dwóch przypadków przekroczenia o 3 dni robocze terminu na dostawę 
określonego w § 3 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

e) w przypadku realizowania umowy niezgodnie z jej zapisami, pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń warunków umowy. 
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Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

f) w przypadku dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę partii zamówionego 
asortymentu niespełniającego parametrów określonych w § 1 umowy. W takim przypadku 
Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. Odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

g) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od 
umowy wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego, 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 
[zmiana umowy] 

1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści niniejszej umowy: 
1) W przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku 
termin realizacji zostanie odpowiednio przedłużony, jednak nie dłużej, niż okres trwania tych 
okoliczności. Powyższą okoliczność Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej.  

2) W przypadku występowania stanu epidemii lub innych zdarzeń związanych z 
rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę 
COVID-19 (koronawirus) mających wpływ na realizację niniejszej umowy. 

3) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów  
i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy za część dostaw wykonanych po tym terminie ulegnie stosownym 
zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

4) Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy 
w zakresie zmian nieistotnych. 

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę treści niniejszej umowy Strony 
poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 
złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian. Strony 
zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych 
dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony 
wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

§ 12 
[klauzula informacyjna RODO] 

1. Wykonawca oświadcza, że:  
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, 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 „RODO” Dz. 
Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.), Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne wskazane 
w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy 
realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne działające w imieniu podwykonawców 
realizujących część przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne – wykonujące lub które będą 
wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy wyrażają zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych – Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o., w celu realizacji przedmiotowej 
umowy, w zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;   

2) osoby wymienione w punkcie wyżej podają dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne 
z prawdą; 
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3) wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 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 
„RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób wskazanych w pkt 1 powyżej, 
w tym też o klauzulach dotyczących tego przedmiotu zawartych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 
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:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare 
Babice, e-mail: biuro@eko-babice.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie 
Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z o.o., e-mail: iod@eko-babice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z realizacją przedmiotowej umowy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. 
zm.). 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp oraz innych przepisów 
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
realizacją umowy;   

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
postanowień umowy; 

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

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. c RODO. 

§ 13 
[przelew wierzytelności] 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14 
[rozstrzyganie sporów] 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony. 
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia 

w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę 
sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
[udostępnienie informacji publicznej] 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot 
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy. 

§ 16 
[zmiana danych Wykonawcy] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania 
zmiany umowy. 

2. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych 
w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez 
niego danymi strony uznają za doręczoną. 

§ 17 
[inne przepisy] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 18 
[egzemplarze umowy] 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

PODPISANO 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


