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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę wapna hydratyzowanego luzem na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Sulechowie 

 
 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na dostawę wapna hydratyzowanego luzem, spełniającego wymagania dla 

wapna budowlanego EN 459-1 CL 90-S określone w normie PN-EN 459-1, na potrzeby Oczyszczalni 
Ścieków w Sulechowie, w ilości ok. 85 ton (średnio 14 ton co 60 dni). Dostawa obejmuje również 
transport wapna hydratyzowanego luzem i jego przeładunek do zbiornika zlokalizowanego na 
terenie Oczyszczalni Ścieków - Nowy Świat 16 w godz. od 07:00 do 15:00. 
 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Oferent gwarantuje, że dostarczone wapno hydratyzowane będzie posiadało co najmniej następujące 

parametry fizyko – chemiczne: 
 

CaO+MgO*    - min. 90% 

MgO*     - max.  5% 

substancje nierozpuszczalne + SiO2* - max.   2,5% 

CO2*     - max.    4% 

Al2O3*     - max.  1% 

wilgotność    - max.  2% 

ciężar nasypowy   - 400-550 g/dm
3
 

 

* w stanie wysuszonym i pozbawionym wody związanej 

 

Granulacja: 

pozostałość na sicie 1,00 mm  - 0% 

pozostałość na sicie 0,2 mm  - max. 2%  

pozostałość na sicie 0,09 mm  - max. 7%. 

 

Wapno hydratyzowane nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone. 
 

UWAGA: Przy każdej dostawie Oferent dostarczy wraz z fakturą świadectwo kontroli dostarczonego 

wapna, zgodnie z normą PN-EN 459-1. 
 

 

2. Termin dostawy wapna: Dostawy wapna będą realizowane sukcesywnie w okresie od 1 stycznia 

2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (średnio 14 ton co 60 dni). Dostawa wapna odbywać się będzie 

po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu Dostawcy przez Odbiorcę. 

Powiadomienie Dostawcy o potrzebie dostawy wapna odbywać się będzie faksem lub telefonicznie 

na 3 dni robocze przed dostawą. 

 

UWAGA 1: W przypadku ograniczenia przez Odbiorcę ilości kupionego wapna w stosunku do 

zamówionego, nie będzie to uznane przez Dostawcę za odstąpienie od umowy i tym samym 

Dostawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania z tytułu zakupu 

mniejszej ilości wapna. 
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UWAGA 2: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert 

równoważnych i wariantowych. Odbiorca nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia 

dodatkowego i uzupełniającego. 
 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty: 
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - 

Instrukcji dla Oferentów. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia 

i spełniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane 

przez: 

• osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w 

KRS/Rejestrze Przedsiębiorców lub 

• osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 

W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż 

pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta. Poświadczenie 

powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby 

podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis 

zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez 

notariusza. 

 

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) oferta Oferenta wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania, 

2) oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do 

niniejszego zapytania, 

3) oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do niniejszego 

zapytania, 

4) świadectwo kontroli jakości zgodności wapna z normą PN-EN 459-1, które powinno w 

szczególności uwzględniać procentową zawartość CaO+MgO, CaO czynne, MgO, SiO2+NR, 

straty prażenia, CO2, wilgotność, pozostałość na sicie (wyniki badań powinny być podane w 

przeliczeniu na stan wysuszony i pozbawiony wody związanej), 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta), 

6) zaakceptowany projekt umowy, 

7) w przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, dla wybranego przedstawiciela do 

reprezentowania ich w postępowaniu. 
 

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 
 

4. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 18,  

w pokoju 23 (sekretariat), II piętro w terminie do dnia 08.12.2011 r. do godz. 15:00.  
 

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagą: 

- CENA  - 90 % 
- JAKOŚĆ  - 10 % 

 

Ilość przyznanych punktów w wyżej określonych kryteriach obliczana będzie według poniższych 

wzorów: 

 

- Wc wg kryterium CENA:    
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- Wc wg kryterium JAKOŚĆ: 
   

Wj = PJCaO+MgO + PJMgO + PJSiO2+NR + PJGra0,2mm + PJGra0,09mm 
 

gdzie: 

 

Wj – ilość punktów badanej oferty w kryterium jakość 

 

PJCaO+MgO – punkty jakościowe za zawartość CaO + MgO wyliczone wg wzoru:  

 

PJCaO+MgO = 
wartość CaO+MgO z badanej oferty 

x 100 pkt x 2% 
największa wartość CaO+MgO z wszystkich ofert 

 

PJMgO – punkty jakościowe za zawartość MgO wyliczone wg wzoru:  

 

PJMgO = 
najmniejsza wartość MgO z wszystkich ofert  

x 100 pkt x 2% 
wartość MgO z badanej oferty 

 

PJSiO2+NR – punkty jakościowe za zawartość SiO2 + substancje nierozpuszczalne wyliczone wg wzoru:  

 

PJSiO2+NR = 
najmniejsza wartość SiO2+NR z wszystkich ofert  

x 100 pkt x 2% 
wartość SiO2+NR z badanej oferty 

 

PJGra0,2mm  – punkty jakościowe za pozostałość na sicie 0,2 mm wyliczone wg wzoru:  

 

PJGra0,2mm = 
najmniejsza wartość Gra0,2mm z wszystkich ofert  

x 100 pkt x 2% 
wartość Gra0,2mm z badanej oferty 

 

PJGra0,09mm  – punkty jakościowe za pozostałość na sicie 0,09 mm wyliczone wg wzoru:  

 

PJGra0,09mm = 
najmniejsza wartość Gra0,09mm z wszystkich ofert  

x 100 pkt x 2% 
wartość Gra0,09mm z badanej oferty 

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną 

ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

 

6. Informacje dodatkowe: 
6.1. Rozliczenia pomiędzy Odbiorcą, a Oferentem będą dokonywane w PLN. Oferent zobowiązany jest do 

podania ceny (netto i brutto) przedmiotu dostawy oraz ceny jednostkowej za tonę wyrażonych cyfrowo i 

słownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez Oferenta, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent przy 

realizacji przedmiotu dostawy, w szczególności koszty transportu i przeładunku. Cena określona przez 

Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w 

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena określona przez Oferenta nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. Rozliczenie 

należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Dostawcę po dostarczeniu 

zamówionej ilości wapna, będącego przedmiotem umowy i dokonaniu odbioru ilościowego przez Odbiorcę 

wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Jednak w przypadku zmiany ustawowej wysokości 

podatku VAT Oferent wystawiać będzie faktury z uwzględnieniem zmian dokonanych w umowie. Termin 

płatności faktur ustala się do 30 dni, licząc od daty ich doręczenia Odbiorcy. Zapłata należności nastąpi z 

konta Odbiorcy na konto Dostawcy podane na fakturze. 

6.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie 

Państwo powiadomieni poprzez złożenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy. 
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Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Ewa Juryk, nr telefonu: 068 385 24 07 w. 37. 

       
 

 

        Z wyrazami szacunku 

              Prezes Zarządu 

 

 

 

 

              mgr inż. Marek Lelito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. oferta – załącznik nr 1, 

2. oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, 
3. oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3, 
4. projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 
 

Dane Oferenta:  

Nazwa:  ...................................................................................................  

Siedziba:  ................................................................................................  

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

Numer telefonu/faksu:  ...........................................................................  

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

Numer REGON:  ....................................................................................  

Numer NIP:   ..........................................................................................  

 
 
 

Do:    Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

„SuPeKom” Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 18 
66-100 Sulechów 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę wapna hydratyzowanego luzem na potrzeby 

Oczyszczalni Ścieków w Sulechowie, spełniającego wymagania dla wapna budowlanego EN 459-1 CL 

90-S określone w normie PN-EN 459-1, w ilości ok. 85 ton wraz z jego transportem  

i przeładunkiem do zbiornika zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków - Nowy Świat 16 oferuję 

(oferujemy)* realizację zamówienia w cenie. 
 

cena netto za 1 tonę:  ..................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................................  

podatek VAT:   ................................................................ zł 

co daje cenę brutto:  ...................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................................  

 

Całkowita wartość oferty (85 ton * cena za 1 tonę) łącznie netto: …………………………… zł 

słownie: ...................................................................................................................................................  

podatek VAT:   ................................................................ zł 

co daje łączną wartość oferty brutto: ……………………………zł 

słownie: ...................................................................................................................................................  

 
Oświadczamy, że:  

a) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty; 

b) oferowane przez nas wapno hydratyzowane charakteryzuje się następującymi parametrami: 

CaO+MgO   - ……………………..% 

MgO   - ……………………..% 
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SiO2+NR  - ……………………..% 

CO2   - ……………………..% 

Al2O3   - ……………………..% 

Wilgotność  - ……………………..% 

Ciężar nasypowy - ……………………..% 

Granulacja 1,00 mm - ……………………..% 

Granulacja 0,2 mm - ……………………..% 

Granulacja 0,09 mm - ……………………..% 

c) niniejszy przedmiot dostawy będziemy realizować sukcesywnie po wcześniejszym powiadomieniu 

przez Odbiorcę w terminach i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym; 

d) składam / składamy * niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia; 

e) przedmiot dostawy będziemy realizować sami; 

f) załączone do zapytania wymagania stawiane Oferentom oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń; 

g) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie uzgodnionym z Odbiorcą oraz na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym 

do Instrukcji dla Oferentów; 

h) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 

otwarcia ofert. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

(1) ................................................................................... 

(2) ................................................................................... 

(3) ................................................................................... 

(4) ................................................................................... 

(5) ...................................................................................   

(6) ................................................................................... 

(7) ................................................................................... 

(8) ................................................................................... 

(9) ................................................................................... 

* - niepotrzebne skreślić 

     

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

 

....................................................                       ................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych                  (podpisy osób uprawnionych do  

             do reprezentowania Dostawcy)                   reprezentowania Dostawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa Oferenta:  ...............................................................................................................................................   

Siedziba Oferenta:  ............................................................................................................................................   

 

 

Oświadczam / Oświadczamy *, że spełniam / spełniamy * warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * 

podpisem /podpisami *. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

                 

 

 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

 

 

 

....................................................                       ................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych                  (podpisy osób uprawnionych do  

     do reprezentowania Dostawcy)                    reprezentowania Dostawcy)  
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Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa Oferenta:  ...............................................................................................................................................   

Siedziba Oferenta:  ............................................................................................................................................   

 

 

Oświadczam / Oświadczamy *, że nie podlegam / nie podlegamy * wykluczeniu z postępowania, tj.: 

1) nie wyrządziłem / nie wyrządziliśmy * szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, 

2) nie jestem / nie jesteśmy * Oferentem, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 

ogłoszono, 

3) nie zalegam / nie zalegamy * z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu),  

4) nie jestem osobą fizyczną / nie jesteśmy osobami fizycznymi *, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

5) nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwo lub przestępstwa 

skarbowego, 

6) nie jesteśmy spółką partnerską , której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

7) nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo - akcyjną , której komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

8) nie jesteśmy osobą prawną , której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
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środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

9) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym , wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary, 

10) nie wykonywałem / nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

niniejszego postępowania i nie posługiwałem się / nie posługiwaliśmy się * w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

11) wykazałem / wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * 

podpisem /podpisami *. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

                 

 

 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

 

 

 

....................................................                       ................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych                  (podpisy osób uprawnionych do  

     do reprezentowania Dostawcy)                    reprezentowania Dostawcy)  
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U M O W A  D O S T A W Y  N R  … … … … … . .  ( W Z Ó R )  

zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP 973-07-12-918, REGON 977922651, kapitał zakładowy: 31’557’000zł w imieniu 

której działa:  

Prezes Zarządu - Marek Lelito  

zwaną dalej „ODBIORCĄ”, 
a ................................................................................ z siedzibą w ................................................................,  

o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr …………………………………..  

w ……………………………………, **…………………..…………………… w imieniu którego działa:  
............................................................................................. 

zwanym dalej „DOSTAWCĄ”. 
 

W rezultacie dokonania przez Odbiorcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w trybie zapytania 

ofertowego, wyboru oferty Dostawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
 

Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę wapna hydratyzowanego luzem, 

spełniającego wymagania dla wapna budowlanego EN 459-1 CL 90-S określone w normie PN-EN 459-1, 

na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Sulechowie, w ilości ok. 85 ton (średnio 14 ton co 60 dni). Dostawa 

obejmuje również transport i przeładunek wapna hydratyzowanego luzem do zbiornika zlokalizowanego 

na terenie Oczyszczalni Ścieków - Nowy Świat 16 w godz. od 07:00 do 15:00.  

 
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy  –  1 styczeń 2012 roku. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  31 grudzień 2012 roku. 

3. Dostawa wapna będzie odbywać się sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym 

powiadomieniu Dostawcy przez Odbiorcę. Powiadomienie Dostawcy o potrzebie dostawy wapna 

odbywać się będzie telefonicznie lub faksem na 3 dni robocze przed dostawą. 

4. W przypadku ograniczenia przez Odbiorcę ilości kupionego wapna w stosunku do zamówionego, nie 

będzie to uznane przez Dostawcę za odstąpienie od umowy i tym samym Dostawca nie będzie miał 

prawa do dochodzenia odszkodowania od Odbiorcy z tytułu zakupu mniejszej ilości wapna. 

5. Zamówienia na wapno będą składane przez Odbiorcę do momentu wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia, wynikających z zawartej umowy. 

 
OBOWIĄZKI  ODBIORCY  i  DOSTAWCY 

§ 3 
 

1. Dostawca zobowiązuje się: 

1.1. realizować dostawy własnym transportem na jego koszt, 

1.2. do wystawiania faktur za dostarczone partie wapna hydratyzowanego, 

1.3. do dostarczenia przy każdej dostawie wraz z fakturą świadectwa kontroli na dostarczone wapno 

zgodnie z normą PN-EN 459-1 

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wapno hydratyzowane nie odpowiada normie PN-EN 459-
1 (na podstawie badań zleconych przez Dostawcę niezależnemu laboratorium, posiadającemu 

odpowiedni sprzęt oraz personel zdolne wykonać zlecone badania) Odbiorca prześle Dostawcy 

reklamację, na którą udzielona zostanie odpowiedź w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. Wszelkie 

koszty z tym związane poniesie Dostawca. 
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3. Odbiorca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez 

Dostawcę za dostarczoną partię wapna hydratyzowanego, do zapłaty należności, wynikającej z 

faktury, przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
§ 4 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy, 

która obejmuje także transport i przeładunek wapna hydratyzowanego luzem do zbiornika 

zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków Nowy Świat 16. 

2. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:  ...........................................................…PLN netto,     

słownie:................................................................................................................................................. 

plus podatek VAT co daje cenę brutto: ………………... ........................................................... PLN, 

słownie: ................................................................................................................................................. 

w tym cena dostawy 1 tony wapna wynosi: ......................................................................... PLN netto 

słownie .................................................................................................................................................. 

plus podatek VAT co daje cenę brutto:   ........................................................................... PLN brutto, 

słownie ……........................................................................................................................................... 

3. Oferta cenowa nie podlega negocjacjom i będzie obowiązywała w czasie trwania umowy. 

4. Dostawca oświadcza, że cena, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie 

koszty, jakie poniesie on przy realizacji przedmiotu dostawy, w szczególności koszty transportu i 

przeładunku. 

 
ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 

§ 5 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało na podstawie faktury 

wystawionej przez Dostawcę po realizacji dostawy każdej partii wapna hydratyzowanego. 

2. Odbiorca ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Dostawcę za dostarczoną partię dostawy, 

w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, na konto wskazane na fakturze. 

3. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem na jego koszt. 

4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy. 

5. Odbiorca zaświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP: 973-07-12-918. 

6. Dostawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 

……………………………………… 

 
ODSZKODOWANIA 

§ 6 
 

Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 

1.1. za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu dostawy w wysokości 1% wartości zamówionej partii 

wapna hydratyzowanego brutto za każdy dzień zwłoki, 

1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% ogólnej wartości 

przedmiotu umowy brutto. 

2. Odbiorca płaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Odbiorcy w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto. 
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3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną, za 

wyjątkiem sytuacji przewidzianej § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

dotyczące przedmiotu dostawy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

 

ZMIANA UMOWY 
§ 7 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy: 

1.1. zmianie ulegnie nazwa, siedziba którejkolwiek ze stron, 

1.2. zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stawka podatku od towarów i usług 

VAT. 

2. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, nastąpi w formie aneksu. 

 
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 

§ 8 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numeru 

telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu, 

zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za 

doręczone. 

3. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 9 

 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

• Warunki Przetargu    - załącznik nr 1 

• Oferta Dostawcy    - załącznik nr 2. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Odbiorcy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Odbiorcy i jeden dla Dostawcy. 
 
 
 

PODPISY 
 

ODBIORCA        DOSTAWCA 
 

 

 

 

 

 

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej, 

**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki 

komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego. 

 


