
Nazwa oraz adres Wykonawcy      Skarszewy, dnia 03.02.2020r. 

Wszyscy wykonawcy 

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

telefon ...............................  faks .................                           

e-mail: .......................................................... 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   

w Skarszewach 

ul. Polna 33 

83-250 Skarszewy  

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2020 

 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.  zwraca się z zapytaniem ofertowym na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach                 

w okresie od 17.02.2020r. do dnia 31.12.2021r. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez rolnicze zastosowanie (R10) w okresie 

umożliwiającym rolnicze wykorzystanie, (unieszkodliwianie/odzysk) komunalnych osadów ściekowych 

o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstających w Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Skarszewach.  

II. Szacunkowa ilość nominalna: 1800 MG 

Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą 

ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów 

wytworzonych przez oczyszczalnie. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne                                      

i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.   

III. Termin realizacji zamówienia: od 17 lutego 2020r. do 31 grudnia 2021r. 

IV. Czas realizacji zamówienia: 72 godziny – 3 dni robocze od chwili zgłoszenia.  

V. Inne wymogi niezbędne w celu realizacji zamówienia: 



1. Wykonawca usługi musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane prawem a w szczególności 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2013 poz. 21)  zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu i zagospodarowaniu – rolnicze zastosowanie poprzez odzysk 

lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 190805. 

2. Posiadać podpisaną umowę na odzysk lub unieszkodliwienie z podmiotami (instalacjami)                  

w przypadku gdy sam nie prowadzi takiej działalności. 

3. Posiada zdolności techniczne pozwalające na realizację zamówienia. 

4. Być zrejestrowanym i posiadać numer rejestrowy w systemie „Baza Danych o Produktach                  

i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami”. 

5. Załadunek i transport osadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd do transportu/kontenery oraz ładowarka. 

Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju 

ładunku sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących 

przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni 

dróg zakładowych i publicznych.  

6. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości 

chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować 

odpady. 

7. Pojazdy do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe 

zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem. Skrzynie ładunkowe 

muszą być zakrywane plandekami. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów                    

w skrzyniach ładunkowych, kontenerach oraz za transport do miejsca przeznaczenia.  

8. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami. 

9. W oferowanej cenie należy ująć wszystkie podatki i opłaty związane z realizacja zamówienia. 

10. Wzór umowy (załącznik nr 4) stanowią integralną część zapytania ofertowego. 

 

VI. Termin i forma składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia 07.02.20120r. do godziny 12.00 w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „ Oferta na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 

190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach 

przy ul. Polnej 33 w Skarszewach - postępowanie nr 02/2020. Nie otwierać do dnia 07.02.2020r. do 

godziny 12.00” lub elektronicznie na adres woda@gwik-skarszewy.pl.  

VII. Kryterium wyboru: cena 100% 

VIII. Wymagane doświadczenie:  

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące usługę polegającą na 

zagospodarowaniu odpadu adekwatnego do niniejszego zamówienia w ilości: - min. 1 500 Mg.  

IX. Oświadczenia i  dokumenty które należy złożyć z ofertą: 



Wykonawca wraz z ofertą składa: 

• aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05),   

• aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19 08 05),   

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w oparciu o wzór stanowiący 

załącznik nr 2 do zapytania,   

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – w oparciu o wzór stanowiący 

załącznik nr 3 do zapytania,  

• oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i sytuacji ekonomicznej umożliwiającej 

wykonanie zlecenia – załącznik nr 4 do zapytania 

• wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, na podstawie dokumentów (dowody) potwierdzające należyte 

wykonanie wskazanych usług (np. referencje, poświadczenie),  

• pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub podmiotów występujących wspólnie 

(konsorcja/spółki cywilne),  

 

 W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy 

o odpadach Wykonawca dołączy:   

• oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na 

którym osady mają być wykorzystywane,   

• oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte zakazem 

zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w §2 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych,   

• oświadczenie, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 

ustawy o odpadach, na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z 

oczyszczalni ścieków w Skarszewach,   

• oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust 

1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową 

będą niezwłocznie zmieszane z gruntem,   

• oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt w imieniu 

Zamawiającego badania gruntu (1 próbka na 5ha) na których mają być stosowane komunalne 

osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem. 

  

X. Możliwość składana oferty częściowej: Nie  

XI. Termin i miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 07.02.2020 o godzinie 

12.10. w siedzibie Spółki 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Klamann Łukasz 

XIII. Załączniki: 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2    



Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3  

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i sytuacji ekonomicznej umożliwiającej 

wykonanie zlecenia – załącznik nr 4 

Wzór umowy – załącznik nr 5 

      ………………………………………………. 

                  (data i podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Łukasz Klamann …………………….



Załącznik nr 1 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

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

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

telefon ...............................  faks .................                           

e-mail: .......................................................... 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.  

w Skarszewach 

ul. Polna 33 

83-250 Skarszewy  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/2020 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 02/2020 na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów ściekowych o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach w okresie od 17.02.2020r.                  

do dnia 31.12.2021r. oferujemy: 

Lp.   

1. Cena jednostkowa świadczenia usługi na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 za 1 MG 

 

………. Netto / 1MG 

2. Prognozowana ilość odpadów 1800 MG 

3. Wartość usług netto (poz.1 x poz.2)  

4. VAT  …..%  

5. Wartość brutto (poz. 3 + poz.4)  

 

Oferowana cena jednostkowa netto ……………za 1 MG., która stanowi wartość brutto …………za 1 MG 

uwzględniająca podatek VAT zawiera wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z realizacja 

zamówienia. 

1. Termin realizacji zamówienia: od 17 lutego 2020r. do 31 grudnia 2021r.  

2. Okres gwarancji: ..........................nie dotyczy...................................................................................... 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 



4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

1) ………………………….., 
2) ………………………….., 
3) …………………………… 

…….……………………………………………… 
                                                                                                                                         (podpis Wykonawcy  lub podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania (wykonawcy) 

 

  



Załącznik nr 2 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania na transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 - 

ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy                 

ul. Polnej 33 w Skarszewach  w okresie od 17.02.2020r. do dnia 31.12.2021r. 

prowadzonego przez Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w punkcie V Inne wymogi niezbędne w celu realizacji zamówienia. 

 

 

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w punkcie V. Inne wymogi niezbędne w celu realizacji zamówienia, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………...………………….…………………………, 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 

  



Załącznik nr 3 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest transport i zagospodarowanie 

odpadów ściekowych o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach  w okresie od 17.02.2020r. do 

dnia 31.12.2021r. oświadczam, że nie jestem osobą powiązana z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub        

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 



 

Załącznik nr 4 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Dotyczy: postępowania na transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 - 

ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy                   

ul. Polnej 33 w Skarszewach  w okresie od 17.02.2020r. do dnia 31.12.2021r. prowadzonego przez 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oświadczam, co następuje: 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego oświadczam, że:  

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) spełniamy wymogi określone w punkcie V. Inne wymogi niezbędne w celu realizacji 

zamówienia, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia;  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)  

  



Załącznik nr 5 

Umowa nr  ………………………. z dnia ………. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

ściekowych o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33 w Skarszewach w okresie od 17.02.2020r. do dnia 

31.12.2021r. w ramach postępowania zapytania ofertowego z dnia 03.02.2020r. o nr 02/2020. 

Zawarta pomiędzy: 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach (83-250) przy ulicy Polnej 33, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000152856, NIP: 5921946051, REGON: 192027903, reprezentowaną przez Katarzynę 

Zmurę- Prezesa Zarządu Spółki, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

zwana dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na sukcesywny odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 190805 - ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach przy ul. Polnej 33      

w Skarszewach zgodnie z ofertą otrzymaną na zapytanie ofertowe nr 02/2020 oferując cenę 

netto : …………………… za 1 MG  

2. Nominalna szacunkowa ilość odpadów o kodzie 190805 - ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe wynosi 1800 MG w okresie świadczenia usługi. 

3. Wartość przedmiotu umowy …………………………………….. netto / …………………………………… brutto 

zgodnie z otrzymaną ofertą. 

§ 2 

1. Ilość wytwarzanych osadów (odpadów) określonych w §1. pkt 2  nie jest zależna od 

zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych przez oczyszczalnie. 

Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje 

prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.   

2. Wykonawca zapewni odbiór odpadów w ilości minimalnej 20 ton/ transport.  



3. Załadunek i transport osadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy: pojazd do transportu/kontenery oraz ładowarka. Odbiór 

i transport odpadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju 

ładunku sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących 

przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni 

dróg zakładowych i publicznych.  

4. Pojazdy do transportu odpadów muszą mieć uszczelnione skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe 

zabezpieczenia skrzyń ładunkowych przed przypadkowym otwarciem. Skrzynie ładunkowe 

muszą być zakrywane plandekami. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów                    

w skrzyniach ładunkowych, kontenerach oraz za transport do miejsca przeznaczenia.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi 

osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe z tym związane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych i prawomocnych zezwoleń, zgód, 

decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności objętej przedmiotem 

umowy, które zapewnią odbiór odpadów co najmniej w ilości objętej umową. W przypadku 

wstrzymania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od 

zaistnienia zdarzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie, lecz nie później niż 12 godzin od 

zaistnienia zdarzenia, Zamawiającego o wszczęciu postępowań przeciwko Wykonawcy, które 

mogą mieć wpływ na realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszeniu 

przepisów ochrony środowiska. 

8. Wykonawca zobowiązany jest rozliczać ilość wywożonych osadów.  

9. Zamawiający ma prawo żądać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej prawidłowość 

wykonania usługi. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty o których mowa w pkt 9            

w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.  

11. Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie lub faksem konieczność odbioru osadu. 

Szczegółowe warunki i robocze ustalenia prowadzone będą:  

a) ze strony Zamawiającego przez: ……………………………………………………………….…………………. 

b) ze strony Wykonawcy przez ..................................................................................... 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi 

osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe z tym związane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację i ewidencję zgonie z ustawą o 

odpadach z dnia 12 grudnia 2012 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożona ofertą:                                    

Cena netto za odbiór i unieszkodliwienie lub odzysk 1 MG odpadu o kodzie 19 08 05 

............................................................ zł/MG, podatek VAT w wysokości ....................... %, co 



stanowi kwotę brutto .............................................................................................zł/MG  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi w ciągu 

30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT z kompletem dokumentów odbiorowych 

Zamawiającemu.  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, po wykonaniu 

odpowiedniego zakresu robót na koniec miesiąca. 

 

§ 5 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia  17.02.2020r. do 31 grudnia 2021r. 

2. Czas realizacji usługi przez Wykonawcę - 72 godziny od zamówienia telefonicznego bądź drogą 

e-mail. 

3. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy zamówienie dostawy telefonicznie pod nr 

……………….., lub też pocztą e-mail na adres: …............................................. . Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego odbierania telefonu oraz poczty e-mail.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne:  

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 100 

zł za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.  

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

4. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście 

poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody.  

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający może 

niezwłocznie od umowy odstąpić.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy, jeżeli jej dalsze wykonanie byłoby sprzeczne z interesem publicznym 

lub Spółki. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyny niewykonania dostawy przez Wykonawcę w 

terminie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy także z innych przyczyn, nie wskazanych w pkt 1 i 2 

powyżej, jednakże wskazanych w odpowiednich przepisach prawa. 

 



§ 8 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Polna 33, 

83-250 Skarszewy, tel: 58 588 25 67, e-mail: woda@gwik-skarszewy.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: biuro@jankowski-it.net 

3. Źródło pozyskania danych osobowych m.in.: strony internetowe oferentów, zasoby własne, 

informatory gospodarcze itp. 

4. Kategorie odnośnych danych osobowych m.in.: imię i nazwisko/nazwa, numer telefonu, adres e-

mail, adres zamieszkania/siedziby. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku                       

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

umowy pomiędzy stronami. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

zapytania ofertowego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo do sprostowania danych osobowych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w zakresie, w jakim zostało to określone                   

w RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

12. Podejmowanie decyzji nie będzie się opierać na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,                   

w tym profilowaniu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo z uwagę na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Strony ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich 



zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Oferta Wykonawcy stanowi część integralną niniejszej umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dal Zamawiającego, jedne 

dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający :        Wykonawca: 

 

 


