
Oznaczenie sprawy U/PN/8/2019/S 
 

 

  
 
 
 



Oznaczenie sprawy U/PN/8/2019/S 

 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

 
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia post powania bez podania 

przyczyny. 

2. Wykonawca winien zapozna  si  ze wszystkimi dokumentami sk adaj cymi si  na 

specyfikacj  istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

3. Formularz oferty powinien by  wype niony przez Wykonawc ci le wed ug warunków  

i postanowie  zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny by  parafowane 

przez Wykonawc .  

4. Wszystkie strony oferty winny by  kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna 

rozpoczyna  si  od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Ka da ze stron oferty powinna by  parafowana przez osob  upowa nion  do podpisywania 

oferty. 

6. Oferta musi by  trwale spi ta, tak aby nie by o mo liwo ci jej zdekompletowania. 

7. Ka dy Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , w której musi by  zaoferowana tylko 

jedna ostateczna cena.  

8. Wykonawca powinien uzyska  wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

zawarcia  i pó niejszej realizacji zamówienia. 
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l.p. Oznaczenie 
Cz ci 

Nazwa Cz ci Ilo  stron 

1. Cz  I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 33 strony 

2. Cz  II Wzór Umowy       10 stron 

3. Cz  III Opis przedmiotu zamówienia 2 strony 
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Cz  I  

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

 Zamawiaj cy:              „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 

                          tel.: (42) 715 12 95;         faks:  (42) 715 27 61 ;     

                e-mail:  zamowienia@wodkan.zgierz.pl;         
 

                 STRONA INTERNETOWA:             www.wodkan.zgierz.pl 
                 REGON: 472320756                         NIP:   732 - 18 - 68 – 898 
                 GODZINY OTWARCIA:         od poniedzia ku do pi tku, w godz. 8.00 – 16.00 
 
 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja us ugi polegaj cej na sukcesywnym wykonywaniu 

analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem A i monitoringiem A+B 

oraz oznaczaniu metali w próbkach cieków. 

 

Szczegó owy zakres zamówienia znajduje si  w cz ci III SIWZ - Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiaj cy zastrzega, e wsz dzie tam, gdzie w tre ci dokumentów sk adaj cych si  na opis 

przedmiotu zamówienia i w samym opisie zosta y wskazane znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie lub normy, i  dopuszcza metody, materia y, urz dzenia, systemy, technologie, 

produkty, itp. równowa ne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 

si  wi c zaproponowanie w ofercie odpowiedników równowa nych o w ciwo ciach nie 

gorszych i gwarantuj cych osi gni cie parametrów nie ni szych od wymaganych przez 

Zamawiaj cego. Parametry wskazanego standardu okre laj  minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, u ytkowe, jako ciowe i funkcjonalne, jakie ma spe nia  przedmiot 

zamówienia.  

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazuj ce na pochodzenie 

okre laj  jedynie klas  produktu, metody, materia ów, urz dze , systemów, technologii itp. 

W ofercie Wykonawca mo e przyj  metody, materia y, urz dzenia, systemy, technologie itp. 

innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jako ciowych  

i w ciwo ciach u ytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadaj cych metodom, materia om, 

urz dzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiaj cy 

podkre la, i  równowa ne metody, materia y, urz dzenia, systemy, technologie itp. nie mog  
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stanowi  zamienników w stosunku do metod, materia ów, urz dze , systemów, technologii itp. 

opisanych w OPZ, ale musz  gwarantowa  spe nienie zdefiniowanych tam wymaga  

Zamawiaj cego. 

 

Zamawiaj cy wy oni Wykonawc  przedmiotu zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce „Wodoci gi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (zwanym dalej „Regulaminem”) zamieszczonym na stronie 

internetowej Zamawiaj cego: www.wodkan.zgierz.pl w zak adce „Przetargi”. 

Ilekro  w niniejszej SIWZ jest mowa o „ustawie” lub „Pzp” - oznacza to  ustaw  z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.). 

 

Osobami upowa nionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiaj cego s ; 

 w sprawach formalnych  - Marzena Dyaczy ska, tel. 42 715 12 95 w. 34 

w godz. 800-1600 

 w sprawach technicznych –Monika Witkowska , tel. 42 715 12 95 w. 28,  w godz.   

800-1600 

 

Wszelkie wnioski, o wiadczenia i zawiadomienia sk adane przez Zamawiaj cego 

i Wykonawców wymagaj  formy pisemnej. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania oferty  

w formie elektronicznej. Komunikacja mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawcami odbywa si  za 

po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe  (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobi cie, za po rednictwem 

pos ca, faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca  2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

123). Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn , ka da ze 

Stron na danie drugiej Strony niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.1. Oferta winna by  sporz dzona na za czonym FORMULARZU OFERTY. 

1.2. Do oferty winny by  za czone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami punktu 2 SIWZ. 
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1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. mog  by  przedstawione w formie orygina ów 

lub kserokopii po wiadczonych za zgodno  z orygina em przez Wykonawc ,  

z zastrze eniem pkt. 1.4. Zamawiaj cy zwróci si  o przedstawienie orygina u lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez 

Wykonawc  kserokopia dokumentu b dzie nieczytelna lub b dzie budzi a w tpliwo ci, 

co do jej prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie b dzie móg  sprawdzi  jej prawdziwo ci  

w inny sposób. 

1.4. Pe nomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SIWZ musi by  do czone  

do oferty w formie orygina u lub kopii po wiadczonej przez notariusza za zgodno  

z orygina em. 

1.5. Wykonawca winien przedstawi  ofert  zgodn  z wymaganiami SIWZ. 

1.6. Oferta winna by  sporz dzona czytelnie, w j zyku polskim i podpisana przez 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie za czniki do oferty 

stanowi ce o wiadczenia Wykonawcy winny by  równie  podpisane przez 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. Upowa nienie do podpisania oferty wraz 

z za cznikami musi bezpo rednio wynika  z dokumentów do czonych  

do oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy, to do oferty nale y do czy  stosowne 

pe nomocnictwo udzielone przez osoby do tego upowa nione. 

1.7. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  obejmuj  ca  zamówienia. 

1.8. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on  ofert  przed up ywem 

terminu sk adania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi by  z one wed ug tych 

samych zasad jak sk adana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

1.9. Wykonawca winien zamie ci  ofert  w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch 

kopertach. Kopert  zewn trzn  nale y opisa  w nast puj cy sposób:  
 

Oferta na: 

„Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem  
A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach cieków”     

 

Nie otwiera  przed   16.04.2019 r., godz. 1100. 
 

Ponadto koperta wewn trzna, w której nale y umie ci  ofert  poza opisem podanym 

powy ej powinna by  opatrzona nazw  i adresem Wykonawcy, aby mo na by o odes  
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ofert  bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opó nieniem lub 

wycofania. 

1.10. Skutki zwi zane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 

1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a 

Wykonawca zastrzeg  w odniesieniu do tych informacji, e nie mog  by  one 

udost pnione innym uczestnikom post powania. 

 

2. ZAMÓWIENIA UZUPE NIAJ CE [ zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 

ustawy] Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, 

zgodnie z § 52 pkt. 6) Regulaminu w wysoko ci 54 985,50 z  netto i polegaj cych na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub jego rozszerzeniu na nast puj cych 

warunkach – odpowiednio:  

                       -  przez Wykonawc  niepodlegaj cego wykluczeniu; 

           -  przez Wykonawc  spe niaj cego, odpowiednio i proporcjonalnie do     

charakteru i  rozmiaru zamówienia, warunki udzia u w post powaniu; 

           - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru 

zamówienia warunków umowy,  jak w post powaniu o udzielenie zamówienia 

podstawowego. 

3. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIE 

SPE NIANIA WARUNKÓW.   

3.1. Wykonawcy ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia musz  spe nia  ni ej 

wymienione warunki udzia u w post powaniu: 

1) Posiada  uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli 

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania; 

2) Posiada  zdolno  techniczn  lub zawodow  (w przypadku wspólnego ubiegania si  

dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane b  ich czne 

kwalifikacje i do wiadczenie).  

Wykonawca musi wykona  nale ycie w okresie ostatnich 3 lat przed up ywem terminu 

sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, jedno 
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zamówienie polegaj ce na sukcesywnym wiadczeniu us ug polegaj cych na wykonywaniu 

analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem A i monitoringiem A+B 

oraz oznaczania metali próbkach cieków Jako dat  wykonania przyjmuje si  dat  zako czenia 

us ugi  

 

* Wykonawca mo e polega  na zdolno ci technicznej lub zawodowej innych podmiotów,    

niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. 

 
3.2. Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu w 

tym dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce ich spe nianie przez Wykonawc : 

 
Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana zgodnie 

z formu  spe nia/nie spe nia w oparciu o o wiadczenia i dokumenty wchodz ce w sk ad 

oferty (za czone do oferty).  

  

a) W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu wskazanego  

w pkt. 3.1.1): 

-  Wykonawca zobowiazany jest przed  o wiadczenie sporz dzone wed ug wzoru 

stanowi cego za cznik  nr  2  do  oferty o spe nianiu warunków udzia u 

w post powaniu (wraz z odpowiednimi wykre leniami). Wykonawcy sk adaj cy 

ofert  wspóln  przedstawiaj  razem jeden dokument w formie za cznika nr 2 

do oferty. O wiadczenie z one wspólnie przez Wykonawców sk adaj cych ofert  

wspóln  powinno by  podpisane przez Pe nomocnika upowa nionego przez 

wszystkich Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln  do reprezentowania ich 

w post powaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, 

- Wykonawca zobowi zany jest potwierdzi , e posiada uprawnienia  do prowadzenia 

dzia alno ci w przedmiotowym zakresie, tj. przed  Zamawiaj cemu Certyfikat 

Akredytacji Laboratorium  Badawczego (Wykonawca, podwykonawca); 

b) W celu potwierdzenia spe niania warunku posiadania zdolno ci technicznej  

i zawodowej wskazanego w pkt. 3.1.2).: 

  Wykonawca zobowi zany jest przed  wykaz wykonanych us ug sporz dzony 

wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 3 do oferty w tym, e w okresie ostatnich 
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trzech lat przed wszcz ciem post powania, nie naruszy  powa nie w sposób 

zawiniony obowi zków zawodowych, w szczególno ci, w wyniku zamierzonego 

dzia ania lub ra cego niedbalstwa nie wykona  lub nienale ycie wykona  

zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1.2) lub udowodni , e podj  konkretne rodki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maj  zapobiec zawinionemu i 

powa nemu naruszaniu obowi zków zawodowych w przysz ci oraz naprawi  

szkody powsta e w wyniku naruszenia obowi zków zawodowych lub zobowi za  si  

do ich naprawienia; 

 

*Wykonawca w sytuacji, gdy polega na zdolno ci technicznej i zawodowej innych podmiotów, 

niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków musi udowodni  

Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca mo e 

polega  na zdolno ciach podmiotu udost pniaj cego zasoby je eli podmiot ten b dzie 0bra  

udzia  w realizacji us ug obj tych odpowiednio niniejszym zamówieniem, do realizacji których 

udost pniaj ce przez niego zdolno ci, zasoby s  wymagane. Zamawiaj cy wymaga  

w odniesieniu do tych podmiotów z enia informacji w o wiadczeniu wymienionym w pkt 

3.3.a). 

W tym celu Wykonawca musi wykaza , np. w zobowi zaniu tego podmiotu: 

 -  zakres dost pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc  przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, 

-   zakres i okres udzia u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Zamawiaj cy ocenia, czy udost pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci techniczne 

lub zawodowe, pozwalaj  na wykazanie przez Wykonawc  spe nianie warunku udzia u  

w post powaniu oraz bada, czy nie zachodz  wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia  

z post powania, o których mowa w § 19 Regulaminu na potwierdzenie czego Wykonawca 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w o wiadczeniu, o którym mowa w pkt. 3.3 a) SIWZ.  

 

3.3. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków: 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, musi on przed  

nast puj ce o wiadczenia i dokumenty: 
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a) wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzaj ce brak podstaw  

do wykluczenia nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, którego wzór stanowi za cznik nr 

4 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie zamówienia przez 

dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe 

dokumenty dla ka dego z nich). 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Dzia alno ci Gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem 

terminu sk adania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie zamówienia 

przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe 

dokumenty dla ka dego z nich). 

 

4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ CY SI  O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spe nia  warunki udzia u w post powaniu oraz z  dokumenty potwierdzaj ce 

spe nienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3 SIWZ. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiaj  Pe nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

post powaniu albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Umocowanie musi wynika  z tre ci pe nomocnictwa przed onego wraz 

z ofert . Pe nomocnictwo powinno jednoznacznie okre la  post powanie  

i precyzowa  zakres umocowania, musi te  wymieni  wszystkich Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegaj  si  o zamówienie. Ka dy z Wykonawców udzielaj cych umocowania 

musi si  podpisa  na dokumencie pe nomocnictwa podpisa  si  czytelnie lub 

potwierdzi  swój autograf imienn  piecz tk . Zaleca si , aby Pe nomocnikiem by  jeden 

z Wykonawców ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.  

4.2. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy cznie z Pe nomocnikiem. 

4.3. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz  zawarli umow  reguluj  

wspó prac  tych Wykonawców i przed yli t  umow  Zamawiaj cemu nie pó niej ni  

2 dni przed podpisaniem umowy. Umowa reguluj ca wspó prac  Wykonawców 

wyst puj cych wspólnie musi zawiera : 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa zosta a zawarta (celem tym musi 

by  zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 
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b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmuj cego okres nie krótszy ni  okres 

obowi zywania umowy  o realizacj  zamówienia, 

c) wykluczenie mo liwo ci wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów 

(wspó wykonawców) do czasu wype nienia wszystkich zobowi za  wynikaj cych z 

umowy o realizacji zamówienia, 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie reguluj cej wspó prac  Wykonawców bez 

pisemnej zgody Zamawiaj cego, 

e) wiadczenie, e wszyscy partnerzy (wspó wykonawcy) przyjmuj  na siebie 

odpowiedzialno  solidarn  za nale yte wykonanie zamówienia, 

f) sposób wspó dzia ania w wykonaniu zamówienia i podzia  zada , 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (wspó wykonawców) przy 

wykonywaniu zamówienia, 

h) informacj , e Lider jest upowa niony do zaci gania zobowi za , do przyjmowania 

atno ci od Zamawiaj cego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich partnerów (wspó wykonawców) razem i  ka dego z osobna. 

5. WADIUM 

5.1. Ka dy Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  sw  ofert  wadium w wysoko ci:  

 2 000,00 z . 

5.2. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysoko ci 

i formie, zostanie wykluczony z post powania. 

5.3. Wadium mo e by  wniesione w nast puj cych formach: 

a) pieni dzu; 

b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym, e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5.4. W przypadku sk adania przez Wykonawc  wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

by , co najmniej gwarancj  nieodwo aln , bezwarunkow  i p atn  na pierwsze danie, 

musi by  wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporz dzona zgodnie  

z obowi zuj cym prawem i winna zawiera  nast puj ce elementy: 

a) nazw  daj cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj cego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj cych gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiaj cego, nazw  zamówienia; 
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c) okre lenie wierzytelno ci, która ma by  zabezpieczona gwarancj ; 

d) kwot  gwarancji; 

e) termin wa no ci gwarancji (nie krótszy ni  termin zwi zania ofert ); 

f) bezwarunkowe i nieodwo alne zobowi zanie gwaranta do „zap acenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego zawieraj ce o wiadczenie,  

 Wykonawca: 

 w odpowiedzi na  wezwanie Zamawiaj cego, o którym mowa w § 18 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówie  w Spó ce „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz”  

Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem), nie z  dokumentów i o wiadcze ,  

o których mowa w § 17   Regulaminu, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e 

wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie lub 

 odmówi  podpisania umowy na warunkach okre lonych w ofercie lub 

 nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy lub 

 zawarcie umowy sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy 

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot maj cy siedzib  poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 

- wybór prawa polskiego w ciwo ci miejscowej s du wed ug siedziby Zamawiaj cego 

dla rozstrzygania sporów z tytu u przedmiotu gwarancji. 

5.5. Postanowienia pkt. 5.4 stosuje si  odpowiednio do por cze , okre lonych powy ej  

w pkt.5.3 b). 

5.6. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  na nast puj cy rachunek Zamawiaj cego: 

 

Bank Spó dzielczy nr rachunku: 02878300040021010620000002 

 

     Do oferty nale y do czy  kopi  polecenia przelewu.  

5.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiaj cego formach nale y 

 w oryginale w kasie, w siedzibie Zamawiaj cego w godzinach 830 – 1400.   

5.8. Wadium nale y wnie  przed up ywem terminu sk adania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieni dzu za pomoc  przelewu bankowego Zamawiaj cy b dzie uwa  za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadz cy rachunek Zamawiaj cego potwierdzi, e 

otrzyma  taki przelew przed up ywem terminu sk adania ofert. 
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W wymienionym przypadku do czenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawc  jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczaj cym do 

stwierdzenia przez Zamawiaj cego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawc . 

5.9. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium wed ug zasad okre lonych w § 24 ust. 2 

obowi zuj cego u Zamawiaj cego Regulaminu. 

5.10. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami odpowiednio, je eli: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj cego, o którym mowa w § 18 ust. 

1 Regulaminu, nie z  dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w § 17 

Regulaminu, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn 

niele cych po jego stronie lub 

b) odmawia podpisania umowy na warunkach, jakie wcze niej zosta y okre lone  

w ofercie, 

c) zawarcie umowy  sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, 

d) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO 

WYKONANIA  

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia przez Wykonawc  zabezpieczenia nale ytego 

wykonania umowy. 

7. ZAWARTO  OFERTY 

Kompletna oferta musi zawiera : 

a) Formularz Oferty wraz z za cznikiem sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego 

Z cznik nr 1 do oferty,  

b) wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, 

sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 2 do oferty, 

c) Wzór Wykazu wykonywanych us ug sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego 

Za cznik nr 3 do oferty, 

d) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post powania  

w zakresie § 19 ust. 1 Regulaminu, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego 

Za cznik nr 4 do oferty,  
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e) stosowne Pe nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpo rednio ze z onego w ofercie dokumentu stwierdzaj cego status 

prawny Wykonawcy, 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiaj cy Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamowienia, 

g) pozosta e dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszej SIWZ. 

 
 

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020 r. 

 
9. TERMIN ZWI ZANIA WYKONAWCY Z ON  OFERT  

Wykonawca pozostaje zwi zany z on  ofert  przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  

rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT 

10.1. Ofert  nale y z  w sekretariacie Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” 

Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, nie pó niej ni  do godz. 1045 dnia 16.04.2019 r. 

10.2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie sk adania ofert podanym powy ej zostan  

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nast pi w dniu 16.04.2019r. o godz. 1100 w siedzibie Spó ki „Wodoci gi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, sala konferencyjna. 

 

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA NIE  DOTYCZ CYCH SIWZ 

12.1 Wykonawca mo e zwróci  si  na pi mie o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy 

udzieli wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 4 dni przed up ywem terminu 

sk adania ofert, pod warunkiem, e wniosek wp ynie nie pó niej ni  do ko ca dnia,  

w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Je eli wniosek  

o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu na jego z enie lub dotyczy 
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udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  lub pozostawi  wniosek 

bez rozpoznania.  

12.2 Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania, a je eli SIWZ udost pniony 

jest na stronie zamie ci je na stronie internetowej.  

12.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu 

sk adania  ofert,  zmodyfikowa  tre  SIWZ.  Dokonane  w  ten  sposób  modyfikacje  stan  

si  cz ci  sk adow  SIWZ i przekazane zostan  niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, a je eli SIWZ udost pniony jest na stronie, zostan  

zamieszczone na stronie internetowej. 

12.4 Zamawiaj cy prosi o niezw oczne potwierdzenie otrzymania wyja nie  lub uzupe nie   

do SIWZ. 

12.5 Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców w celu udzielenia 

wyja nie . 

12.6 Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert, je eli b dzie to niezb dne dla 

umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach zmian 

wynikaj cych z modyfikacji tre ci SIWZ. O przed eniu terminu sk adania ofert 

Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekaza  

SIWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza 

informacj  na tej stronie. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu 

sk adania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.1. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

13.1. Wykonawca okre li cen  oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wype niaj c 

Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do oferty. 

13.2. Cen  oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

Wykonawc  w Formularzu oferty.  

13.3. Cena oferty winna by  wyra ona w z otych polskich i podana z dok adno ci  do dwóch 

miejsc po przecinku. Stanowi ona  wynagrodzenie uwzgl dniaj ce wszystkie koszty 

zwi zane z wykonaniem us ugi konieczne do prawid owego, pe nego, funkcjonalnego, 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowi zek wykonania 

wiadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów 

le cych u podstaw umowy. Je eli Wykonawca ma zamiar zaproponowa  rabaty lub 
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upusty cen powinien je od razu uj  w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za 

realizacj  zamówienia by a cen  ca ciow . 

 

14. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

Wybór spo ród ofert wa nych i nieodrzuconych dokonywany b dzie w oparciu  

o ocen  nast puj cego kryterium: 

cena oferty netto – 100 % ( maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen ) 

Opis punktacji: oferta z najni sz  cen  otrzyma maksymaln  ilo  punktów; pozosta e 

oferty oceniane b  wg wzoru: 

najni sza cena oferty netto 

-------------------------------- x 100 = ............. pkt 

cena badanej oferty netto 

Za najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta, która uzyska najwy sz  sum  punktów.  

15. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

15.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.2. Podczas otwierania ofert Zamawiaj cy og osi nazwy i adresy Wykonawców, a tak e 

informacj  dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków p atno ci  

i okresów gwarancji zawartych w ofertach. 

15.3. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

okre lonym w SIWZ oraz jest ofert  najkorzystniejsz . 

15.4. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, e: 

a. ono j  po wyznaczonym terminie, 

b. jest niekompletna z powodu nie uzupe nienia dokumentów przez Wykonawc   

w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie, 

c. ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia, 

d. nie odpowiada tre ci SIWZ.   

15.5. W przypadku, gdy nie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na 

to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, 

którzy z yli te oferty, do z enia w okre lonym terminie ofert dodatkowych, przy 

czym ceny nowo z onych ofert nie mog  by  wy sze od wcze niej zaproponowanych. 
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15.6. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy, 

Zamawiaj cy wybierze ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e nie z ono adnej oferty nie 

podlegaj cej odrzuceniu.  

15.7. W zawiadomieniu wys anym do Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, 

Zamawiaj cy okre li termin i miejsce zawarcia umowy.  
 

16. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nast pi  

w Formularzu Oferty. 

 

16. ZASADY ORAZ WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  dokonania zmian postanowie  zawartej Umowy 

w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

zmiany terminu wykonania zamówienia, wysoko ci wynagrodzenia, technologii wykonania, 

zakresu rzeczowego wykonywanych us ug na nast puj cych warunkach:  

1) w przypadku kiedy zmiany oka  si  korzystne dla Zamawiaj cego, przy czym 

korzystno  zmiany rozpatrywana b dzie przez Zamawiaj cego w uj ciu 

subiektywnym, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i ca okszta tu praw  

i obowi zków Zamawiaj cego wynikaj cych z zawartej umowy, 

2) w przypadku zaistnienia okoliczno ci okre lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) 

ustawy. 

Wielko  wynagrodzenia Wykonawcy z tytu u realizacji nowych analiz ustalona zostanie na 

podstawie cen jednostkowych ustalonych w umowie przy czym nie wyklucza to  mo liwo ci 

prowadzenia przez Zamawiaj cego negocjacji z Wykonawc  w celu ustalenia innych stawek, 

jakie zostan  przyj te dla ewentualnie zleconych analiz ponad te, które zosta y uj te 

w Umowie. 
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17. OBOWI ZKI WYKONAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY W SPRAWIE 

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wykonawca, którego oferta uznana zosta a za najkorzystniejsz  na 2 dni przed 

podpisaniem umowy zobowi zany jest: 

a. w oparciu o zapisy pkt. 4.3 SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych 

si  o zamówienie, dostarczy  Zamawiaj cemu umow  reguluj  wspó prac  tych 

Wykonawców, która w swojej tre ci zawiera  b dzie postanowienia zawarte w pkt. 4.3 

lit. a-h.  

 

17. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z zapisami Rozdzia u XI Regulaminu w post powaniach o udzielenie zamówienia 

prowadzonych na podstawie  Regulaminu rodków ochrony prawnej nie stosuje si . 

 
18. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO1 w celu zwi zanym  

z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj cy informuje, e:  

         1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Spó ka „Wodoci gi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45,   

95-100 Zgierz 

2) Pracownikiem ds.  ochrony danych osobowych w  „Wodoci gi i Kanalizacja - Zgierz” 

Sp. z o.o.  jest Pani Ma gorzata Augustyniak, kontakt: 

m.augustyniak@wodkan.zgierz.pl ,  

tel. 42 715 12 95, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu  zwi zanym z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego :  

Znak sprawy:  U/PN/8/2019/S 
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      pn: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych   monitoringiem  

A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania  metali w próbkach cieków”     

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b  osoby lub podmioty, którym 

udost pniona zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana  dane  osobowe b  przechowywane,  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy Pzp,  

przez okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca y czas 

trwania umowy; 

6) obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych bezpo rednio Pani/Pana 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy Pzp, 

zwi zanym z udzia em w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b  podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana 

dotycz cych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia 

przetwarzania  danych  osobowych z  zastrze eniem przypadków,  o  których  mowa w art.  

18 ust. 2 RODO3; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przys uguje Pani/Panu: 

- w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy  
podstaw    prawn  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
UWAGA: 
 
1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
  
2) Wyja nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo e skutkowa  zmian  wyniku post powania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian  postanowie  umowy w zakresie niezgodnym z ustaw  Pzp oraz 
nie mo e narusza  integralno ci protoko u oraz jego za czników. 
 
3).Wyja nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na wa ne wzgl dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa stwa cz onkowskiego. 

 

17.2. Administratorzy danych osobowych w post powaniu: 

 Administratorem danych osobowych obowi zanym do spe nienia obowi zku  

informacyjnego z art. 13 RODO b dzie w szczególno ci: 

a) Zamawiaj cy - wzgl dem osób fizycznych, od których  dane osobowe 
bezpo rednio pozyska . Dotyczy to w szczególno ci: 

 wykonawcy b cego osob  fizyczn , 

 wykonawcy b cego osob  fizyczn , prowadz  jednoosobow  
dzia alno  gospodarcz , 

 pe nomocnika wykonawcy b cego osob  fizyczn  ( np. dane osobowe 
zamieszczone w pe nomocnictwie), 

 cz onka organu zarz dzaj cego wykonawcy, b cego osob  fizyczna  
( np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) Wykonawcy - wzgl dem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio 
pozyska . Dotyczy to w szczególno ci: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/ podmiotu trzeciego b cego osoba fizyczn , 
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 podwykonawcy/podmiotu trzeciego b cego osob  fizyczn  prowadz  
jednoosobow  dzia alno  gospodarcz , 

 pe nomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego b cego osob  
fizyczn  ( np. dane osobowe zamieszczone w pe nomocnictwie), 

 cz onka organu zarz dzaj cego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, 
cego osob  fizyczn  ( np. dane osobowe zamieszczone w informacji  

z KRK); 

c) Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgl dem osób trzecich, od których dane 
osobowe bezpo rednio pozyska . Dotyczy to w szczególno ci osoby fizycznej 
skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

 

 

18.WYKAZ ZA CZNIKÓW 
 

 
L.p. 

 
Oznaczenie Za cznika 

 
Nazwa Za cznika 
 

1.  Za cznik nr 1 
 
Wzór Formularza Oferty wraz z za cznikiem 
 

2.  Za cznik nr 2 

 
Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków 
udzia u w post powaniu. 
 

3.  Za cznik nr 3 

 
Wzór wykazu wykonanych us ug 
 
 

4.  Za cznik nr 4 
Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia w zakresie § 19 ust. 1 Regulaminu. 
 

 

5. 

 

Za cznik nr 5 

 

Wzór umowy 
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Za cznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Na:  „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych 

monitoringiem A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach 

cieków”     

ZAMAWIAJ CY: 

 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
2. WYKONAWCA: 
   
 
l.p. Nazwa Wykonawcy   Adres Wykonawcy, nr KRS, nr NIP 
 
 

  

 
 

  

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imi  i nazwisko ……………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………. 

 

4. Ja  ni ej podpisany o wiadczam, e: 
 
1. cena mojej oferty (cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) wynosi 

……………………………………z  netto (s ownie: 

………………………………………………………………………………………. i jest 

sum  kwot jednostkowych wskazanych w Za czniku do Formularza oferty. 

2. zamówienie w zakresie i na warunkach okre lonych w SIWZ zrealizuj  sukcesywnie od 

dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020 r. 
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3. zapozna em si  z tre ci  SIWZ i nie wnosimy do niej zastrze  oraz zdoby em konieczne 

informacje potrzebne do w ciwego wykonania zamówienia, 

4. akceptuj  14 dniowy termin p atno ci wynagrodzenia od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiaj cego; 

5. sk adam niniejsz  ofert  [we w asnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy 

si  o udzielenie zamówienia]*; 

6. Nie zamierzam powierza  do podwykonania adnej cz ci niniejszego zamówienia / 

nast puj ce cz ci niniejszego zamówienia zamierzam powierzy  podwykonawcom*: 

 

L.p. 
Nazwa cz ci zamówienia, której 
wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom 

Nazwa firmy, siedziba, KRS, NIP 
podwykonawcy/ów*:*: 

 

a)   

b)   

c)   

 

7. adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej 

informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  by  

udost pnianie, w szczególno ci innym uczestnikom post powania*, 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyra one cyfr ) 

od do 

a)    

b)    

c)    

 

8. uwa am si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w SIWZ; 

9. wiadczam, e wype ni am obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub 

po rednio pozyska am w celu ubiegania si  o udzielenie zamówienia  publicznego w 

niniejszym post powaniu; 
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10. zawarty w SIWZ Wzór Umowy zosta  przeze mnie  zaakceptowany i zobowi zuj  si   

w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia Umowy na wymienionych we 

Wzorze Umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego; 

11. wszystkie strony mojej (naszej) oferty, cznie z wszystkimi za cznikami s  

ponumerowane i ca a oferta sk ada si  z.................... stron. 

 

*- Wykonawca wykre la niepotrzebne 
 

**- Wype nia Wykonawca o ile podwykonawca na etapie sk adania ofert  jest mu znany.  
 
 

                                                                                                                      
 

............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  

 

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

(miejscowo , data) 
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Za cznik do Formularza oferty 
 

 
 
                                     

   
 

OZNACZANY PARAMETR 
CENA JEDN. 

WYKONANIA ANALIZY 
DANEGO PARAMETRU               

[z  netto] 

SZACOWANA 
ILO   

PRÓBEK 

WARTO                            
 SUMA  

 [z  netto] 
 

Mied   1971  
Nikiel  1971  
Kadm  1250  
Cynk    1971  
Cyna  885  
Chrom og.  1971  
Rt   2  

ów  2  
Arsen  2  
Indeks oleju mineralnego  40  
Ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C  54  
Ogólna liczba mikroorganizmów (36±2)°C  54  
Bakterie gr. Coli  54  
Escherichia coli  54  
Liczba enterokoków ka owych  54  
Clostridium perfringens                                                             ( cznie 
z przetrwalnikami) 

10  

Suma chlorynów i chloranów  54  
(Ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C, Ogólna liczba 
mikroorganizmów (36±2)°C, Bakterie gr. Coli, Escherichia coli, 
Liczba enterokoków ka owych, Clostridium perfingens ( cznie z 
przetrwalnikami), Suma chlorynów i chloranów, Barwa, M tno , 
pH, Przewodno  elektryczna w ciwa, Smak, Zapach, Jon 
amonowy, Azotany, Azotyny, Chlorki, Fluorki, Siarczany, Chloryny, 
Chlorany, Chloraminy, Chlor wolny, Utlenialno  KMnO4, Glin, 

elano, Mangan, Arsen, Antymon, Selen, Kadm, O ów, Chrom, 
Nikiel, Rt , Sód, Bor, Cjanki, Mied , Benzen, Magnez, Srebro, 
Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(ghi)perylen, Indeno(1, 2, 3-cd)piren,  WWA, Chlorotoluron, 
Atrazyna, Izoproturon, Linuron, Difflubenzuron,  pestycydów, 
Chloroform, Bromodichlorometan, Dibromochlorometan, 
Bromoform,  THM, 1, 2-dichloroetan, Trichloroetan, 
Tetrachloroetan,  trichloroetanu i tetrachloroetanu, Pestycydy, 
Chlorek winylu, Akryloamid, Epichlorohydryna, Twardo  ogólna, 
Bromiany) - wraz z pobieraniem 

3  

                                                                          SUMA z  netto                                                                                        
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                                                 Za cznik Nr 2 - Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu  

                                                                                 warunków udzia u w post powaniu. 

WIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
Na:  „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych 

monitoringiem A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach 
cieków”     

                                        

1. ZAMAWIAJ CY: 
 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy nr NIP, nr KRS 
 
 

  

 
 

  

 
 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie analiz 

próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem A i monitoringiem A+B  

oraz oznaczania metali w próbkach cieków”   

 wiadczam, co nast puje: 

 
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY: 
 

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego  
w cz ci I. SIWZ, pkt. 3. 

 
 

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

(miejscowo , data) 
                                                                                                          

............................................................ 
Piecz  i podpis Wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
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wiadczam, e w celu spe niania warunków udzia u w post powaniu, polegam na zasobach 

nast puj cego/ych podmiotu/ów:          

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

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

w nast puj cym zakresie: 

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

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

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

(miejscowo , data) 
                                                                                                                        
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

 

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne i zgodne  

z prawd  oraz zosta y przedstawione z pe wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.  

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

(miejscowo , data) 
 

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

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 

UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzaj c dat  i podpisem   

osoby upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE 

DOTYCZY potwierdzaj c dat  i podpisem osoby upowa nionej. 

 
 

............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  

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

            (miejscowo , data) 
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Za cznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych us ug 

 
Na:  „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych 

monitoringiem A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach 
cieków”     

 
1. ZAMAWIAJ CY: 
 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa  Wykonawcy Adres  Wykonawcy nr NIP, nr KRS 
 
 

  

 
 

  

 
WYKAZ WYKONANYCH US UG 

WIADCZAM(Y), E:  

Wykona em  nast puj ce us ugi: 

L.p. Nazwa 
przedsi wzi cia 

 
Warto  

netto 
[PLN] 

Wykonanie analiz 
próbek wody w 

zakresie parametrów 
obj tych 

monitoringiem A i 
monitoringiem A+B 

oraz oznaczenia metali 
w próbkach cieków 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 
miasto/ulica 

Odbiorca  
[nazwa, 
Adres] 

Nazwa Wykonawcy / 
Nazwa podmiotu 
udost pniaj cego* pocz tek  

(data) 
zako czenie 

(data) 

1. 
 

        

Wykonawca o wiadcza, e przy wykonywaniu niniejszego zamówienia b dzie polega  na:  
a) w asnej wiedzy i do wiadczeniu* 
b) wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów*. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca skre li tre  o wiadczenia w zakresie lit. a, i wska e na zdolno ci 
techniczne lub zawodowe innego podmiotu (udost pniaj cego), to zobowi zany jest do z enia  
w tym celu pisemnego zobowi zania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z zapisem pkt 3.2. 
SIWZ). 
  
*Wykonawca wykre la niepotrzebne             

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

czytelny podpis Wykonawcy lub 
upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 

ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  
........................................................ 
       (miejscowo , data)
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Za cznik Nr 4- Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw  

do jego wykluczenia w zakresie  § 19 ust. 1 Regulaminu.   

 
 

WIADCZENIE WYKONAWCY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
Na: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych 

monitoringiem A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach 

cieków”     

1. ZAMAWIAJ CY: 
 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy nr NIP, nr KRS 
 
 

  

 
 

  

 
WIADCZAM(Y), E: 

 
Stosownie do tre ci § 19 ust. 1 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu nie podlegam wykluczeniu  
z post powania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przes anek zawartych  
w § 19 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

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

(miejscowo , data) 
 

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

piecz  i podpis Wykonawcy 
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WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  

WYKONAWCA: 

 

wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powo uj  si  w niniejszym 

post powaniu, tj.: …………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

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

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB CEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  WYKONAWCA: 

wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, b cy/e podwykonawc /ami:  

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firme, adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

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

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 
 

 

 

UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzaj c dat  i podpisem   

osoby upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE 

DOTYCZY potwierdzaj c dat  i podpisem osoby upowa nionej. 
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Cz  II 

WZÓR UMOWY  
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Za cznik Nr 5 – Wzór Umowy 

Wzór Umowy  
 

Zawarta w dniu .................... 2019 roku pomi dzy: 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzib  w Zgierzu, ul. A. Struga 45, 

wpisan  do Rejestru Przedsi biorców, prowadzonego przez S d Rejonowy dla odzi –

ródmie cia w odzi, XX Wydzia  Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 

0000046134, z kapita em zak adowym w wysoko ci 61 278 750,00 z ,  NIP 732 18 68 898, 

reprezentowan  przez: 

……………………….. - ………………….., 

zwan  dalej w tre ci  Zamawiaj cym, 

a 

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

z siedzib  w .................................................................................................................................. 

zarejestrowanym w ....................................................... pod numerem ....................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ..............................................................................................................  

2. .............................................................................................................  

zwanym dalej w tre ci  Wykonawc . 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów 

obj tych monitoringiem A i monitoringiem A+B  oraz oznaczania metali w próbkach 

cieków”  przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce, Strony 

zawieraj  Umow  nast puj cej tre ci: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywne wykonanie us ugi polegaj cej na 

dokonywaniu analizy próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem A  

i monitoringiem B A+B oraz oznaczaniu  metali w próbkach cieków. 

2. Szczegó owy zakres niniejszej Umowy okre la ogólny opis przedmiotu Umowy 

stanowi cy za cznik nr 1 do Umowy. 
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§ 2 

1. Wykonawca o wiadcza, e posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia  

do wykonania przedmiotu Umowy tj., e posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium 

Badawczego wydanego przez  Polskie Centrum Akredytacji …………… i gwarantuje 

wykonanie us ugi z zachowaniem przepisów o certyfikatach akredytacyjnych w zakresie 

przedmiotowych analiz, obowi zuj cymi przepisami  prawa w tym Rozporz dzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz przy 

udziale pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

2. Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim wymaga pisemnej zgody 

Zamawiaj cego. 

§ 3 

 

1 Wynagrodzenie Wykonawcy  ustalone w z onym przez Wykonawc  Formularzu 

oferty wynosi   …………………  netto (s ownie: ……………………………………..  

netto) zgodnie z cenami jednostkowymi uj tymi w tabeli, która stanowi za cznik nr 2 

do Umowy, które przez ca y okres obowi zywania Umowy nie ulegn  zmianie.  

Do wskazanej wy ej kwoty  nale y doliczy  podatek VAT w stawce obowi zuj cej  

w dniu wystawienia faktury VAT.  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawc  z tytu u wykonania przedmiotu Umowy w tym koszty odbioru od 

Zamawiaj cego i transportu próbek do laboratorium Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie wyp acane b dzie Wykonawcy cz ciowo na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawc  dla Zamawiaj cego: 

4. Podstaw  wystawienia danej faktury b dzie dostarczone drog  elektroniczn  (e-mail)  

przez Wykonawc  Zamawiaj cemu sprawozdania z przeprowadzonych analiz 

wykonanych w danym zleceniu. 

5. Zamawiaj cy wyp aci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 

podany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury prawid owo 

wystawionej przez Wykonawc . 

6. W przypadku nieterminowej p atno ci nale no ci Wykonawca ma prawo naliczy  

Zamawiaj cemu odsetki ustawowe za ka dy dzie  zw oki. 

7. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

8. Wykonawca wiadcza, e jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okre lony do dnia 31.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  wykonywa  przedmiot Umowy sukcesywnie zgodnie  

z bie cymi potrzebami Zamawiaj cego na podstawie zg osze /zlece  (e-mail) 

Zamawiaj cego potwierdzonych (e-mail) ka dorazowo przez Wykonawc . 

Zamawiaj cy w ka dym zleceniu wska e szacowany termin wykonania danego zlecenia. 

3. W zleceniach mog  wyst powa  próbki „priorytetowe”, sprawozdania z badania tych 

próbek Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu do 6 dni od dnia 

odebrania oznaczonych próbek od Zamawiaj cego.  

 

§ 5 

1. Strony ustanawiaj  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne : 

a) w przypadku niewykonania Umowy, kar  umown  w wysoko ci 20 % 

przys uguj cego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, 

b) za opó nienie  lub zw ok  w wykonaniu danego zlecenia w wysoko ci 0,25 % 

przys uguj cego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za ka dy 

dzie  opó nienia lub zw oki licz c od dnia up ywu terminu wskazanego w  danym 

zleceniu,  

c) z tytu u odst pienia od Umowy z przyczyn wyst puj cych po stronie Wykonawcy 

w wysoko ci 10 % przys uguj cego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust.1. 

3. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  w przypadku odst pienia od Umowy 

przez jedn  ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Zamawiaj cy, w wysoko ci 10 % 

przys uguj cego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Je eli zastrze ona kara umowna nie pokryje w ca ci poniesionej szkody, dopuszczalne 

jest dochodzenie odszkodowania przewy szaj cego kar  umown . 

5. Wykonawca wyra a zgod  na potr cenie kar umownych z przys uguj cego  

mu wynagrodzenia. 

6. Strony mog  zaniecha  dochodzenie kar umownych. 
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§ 6 

Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy bez obowi zku zap aty Wykonawcy jakichkolwiek 

odszkodowa  i kar umownych w nast puj cych przypadkach: 

a) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci, czego nie mo na by o przewidzie  

w chwili zawarcia Umowy, zawiadamiaj c o tym Wykonawc  na pi mie w terminie 

30 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach, 

b) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z enia wniosku o og oszenie jego 

upad ci lub z enia przez niego o wiadczenia o wszcz cie post powania 

naprawczego. 

§ 7 

W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018, poz. 1000)  oraz  rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Zamawiaj cy informuje, e: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiaj cy. 

2) Dane osobowe Wykonawcy b  przetwarzane w zwi zku z prowadzon  przez 

Zamawiaj cego dzia alno ci  gospodarcz  w tym realizacj  niniejszej Umowy. 

3) Dane osobowe Wykonawcy mog  by  udost pniane innym podmiotom, tj. 

uprawnionym na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa oraz w zwi zku 

z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: ubezpieczyciele, 

operatorzy pocztowi, podmioty wiadcz ce us ugi projektowe, budowlane, 

techniczne i informatyczne). 

4) Dane osobowe Wykonawcy b  przetwarzane przez okres realizacji niniejszej 

Umowy, a tak e po jej zako czeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie 

zgodnym z obowi zuj cymi przepisami. 

5) Wykonawca posiada prawo: dost pu do tre ci swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a tak e prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 

6) Dane osobowe Wykonawcy nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

7) Podanie danych osobowych przez Wykonawc  jest dobrowolne, jednak e w celu 

zawarcia i realizacji Umowy – niezb dne.  
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§ 8 

Spory wynik e na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowi zuj  si  rozstrzyga  

polubownie. W razie braku porozumienia spory b dzie rozstrzyga  S d w ciwy dla miejsca 

siedziby Zamawiaj cego. 

§ 9 

1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wprowadzania zmian do niniejszej Umowy  

w przypadkach i na warunkach okre lonych w Za czniku nr 3 do Umowy. 

2. Wszelkie zmiany tre ci niniejszej Umowy i za czników wymagaj  pod rygorem 

niewa no ci zachowania formy pisemnej. 

§ 10 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, 

wierzytelno ci pieni nych zwi zanych z wykonaniem Umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 11 

Spory wynik e w zwi zku z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony zobowi zuj  si  

rozstrzyga  polubownie. W razie braku porozumienia spory b dzie rozstrzyga  S d w ciwy 

dla miejsca siedziby Zamawiaj cego. 

§ 12   

Wszystkie za czniki wymienione w tre ci Umowy stanowi  jej integraln  cz . 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  Umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Umowa zosta a sporz dzona w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy pozosta e dwa dla Zamawiaj cego. 

  

 

 

    Zamawiaj cy        Wykonawca 
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Cz  III. 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Cz  III. 
 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów obj tych monitoringiem A  

i monitoringiem A+B oraz oznaczania metali w próbkach cieków. 

Analizy wykonywane w ramach monitoringu A lub bie cej kontroli technologicznej procesu 

wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody obejmowa  mog  ca  lub cz  wymienionych 

parametrów: Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)oC  po  72h,  Ogólna  liczba  

mikroorganizmów w (36±2)oC po 48h, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Liczba 

enterokoków ka owych, Clostridium perfringens ( cznie z przetrwalnikami), Suma 

chlorynów i chloranów. 

Przewidywana ilo  próbek do analiz wynosi  b dzie od 3 do 10 w miesi cu. Dla potrzeb 

przetargu w ca ym okresie trwania umowy ustalona jest na minimalnym poziomie 54 

razy/parametr. Poniewa  zakres bada  w przypadku ka dego zlecenia mo e by  inny, 

prosimy o podanie kosztów wykonania ka dej z wymienionych analiz oddzielnie. 

Badania wody wykonywane w ramach monitoringu A+B obejmuj  wszystkie wymienione 

parametry: Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, Bakterie grupy coli, 

Escherichia coli,  Liczba enterokoków ka owych, Clostridium perfringens ( cznie  

z przetrwalnikami),  Barwa, M tno , pH, Przewodno  elektryczna w ciwa, Smak, Zapach, 

Jon amonowy, Azotany, Azotyny, Chlorki, Fluorki, Siarczany, Chloryny, Chlorany, 

Chloraminy,   chlorynów  i  chloranów,  Chlor  wolny,  Utlenialno  z  KMnO4, Glin, elazo, 

Mangan, Magnez, Arsen, Antymon, Selen, Kadm, O ów, Srebro, Chrom, Nikiel, Rt , Sód, 

Bor, Cyjanki, Mied , Benzen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, 

Bromiany, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren,  WWA, Chlorotoluron, Atrazyna, 

Izoproturon, Linuron, Difflubenzuron,  Pestycydów, Chloroform, Bromodichlorometan, 

Dibromochlorometan, Bromoform,  THM, 1,2-Dichloroetan, Trichloroeten, 

Tetrachloroeten, ,   Trichloroetenu i Tetra chloroetenu, pestycydy, chlorek winylu, 

akryloamid, epichlorohydryna, twardo . 

Przewidywana ilo  próbek do analiz: 3 wraz z pobieraniem w uzgodnionym terminie. 

Wykonawca zobowi zany jest poda czny ich koszt. 

Stosowane metody badania próbek wody winny by  zgodne z Rozporz dzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez 

ludzi. Laboratorium powinno posiada  decyzj  w ciwego Pa stwowego Powiatowego 
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Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj  je do wykonywania bada  wody. Metody bada  

powinny by  akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.  

Badania cieków b  wykonywane przez ca y rok sukcesywnie. Wykazane metale b  

wyst powa y w zleceniach w ró nych konfiguracjach. Podana ilo  poszczególnych 

parametrów mo e ulec zmianie, oszacowana zosta a na podstawie prognozy na rok 2019/2020 

na ca y okres trwania umowy. Wykonawca winien poda  ceny jednostkowe dla 

poszczególnych parametrów. 

Mied  -  1971 szt 

Nikiel – 1971 szt 

Kadm – 1250 szt 

Cynk – 1971 szt 

Cyna – 885 szt 

Chrom ogólny – 1971 szt 

Rt  – 2 szt 

ów – 2 szt 

Arsen – 2szt 

Zawarto  substancji ropopochodnych (indeks oleju mineralnego) – 40 szt. 

Substancje ekstrahuj ce si  eterem naftowym – 5 szt. 

W zleceniach mog  wyst pi  próbki „priorytetowe”, sprawozdania z badania tych 

próbek Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu do 6 dni od dnia 

odebrania od Zamawiaj cego oznaczonych próbek. Metody bada  powinny by  

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i referencyjne. 

  

 
 
 
 
 

 


