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Sochaczew, dnia 09.11.2018r. 
 

ZAPYTANIE   OFERTOWE 
 

Dotyczy:  Dostawa flokulantu do odwadniania osadu 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
ul. Rozlazłowska 7  
96-500 Sochaczew 
NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie  flokulant do odwadniania osadu    

– 7,0 tony (dostawa w beczkach 120 l)                                                                                        
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także załadunek, rozładunek oraz transport  na koszt 

Wykonawcy – dostawa na Miejską Oczyszczalnię Ścieków Sochaczew ul. Al.600 lecia 69    96-500 
Sochaczew. 

3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Czas 
reakcji po zgłoszeniu zapotrzebowania drogą mailową - 7 dni roboczych. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty prób, o których mowa w pkt. III niniejszego zapytania.  
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. 
6. Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania po każdorazowej 
cząstkowej dostawie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienie ilości mniejszych niż określone w p. 1 bez 
możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 

III. DOBÓR I TESTY FLOKULANTU 
1. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona doboru flokulanta w trakcie pracy urządzeń –         

prasy VANEX do odwadniania osadu nadmiernego na Oczyszczalni Ścieków Sochaczew pod 
nadzorem pracowników laboratorium Zamawiającego oraz obsługi Oczyszczalni 

2. Termin prób technicznych Wykonawca proponuje w uzgodnione z pracownikiem Oczyszczalni 
P.Orliński Artur tel.604 097 923 z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, a następnie 
potwierdzi pocztą elektroniczną lub pisemnie. Dla każdego Wykonawcy chcącego wykonać próby 
techniczne Zamawiający wyznacza dwa dni testowe. 

3. Próby techniczne muszą zostać wykonane na co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem złożenia 
oferty. 

4. Wykonawca proponujący dobór flokulantu, dostarczy nieodpłatnie 30 litrów proponowanego 
flokulanta do przeprowadzenia prób technicznych, które prowadzone będą przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy (W przypadku gdyby w ustalonym do badania terminie Wykonawca nie 
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przybył, próby techniczne zostaną przeprowadzone bez jego obecności). Wraz z flokulantem 
zostanie Zamawiającemu dostarczona karta charakterystyki produktu. 

5. Zamawiający dopuszcza dobór/próbę techniczną co najmniej dwóch flokulantów 
zaproponowanych przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w dniu prowadzenia prób technicznych pobierze osad odwodniony z 
wykorzystaniem flokulanta  i podda go badaniom laboratoryjnym na zawartość suchej masy po 
prasie, których wynik będzie poziomem odniesienia do wymagań Zamawiającego określonych w 
pkt.11. 

7. Badania suchej masy osadu odwodnionego muszą być przeprowadzone w laboratorium 
Zamawiającego. 

8. Podczas prób technicznych Wykonawca może prowadzić własne badanie, pobranie prób przez 
Zamawiającego rozpocznie się po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę 
Zamawiający pobierze do badania dwie próby. Pobranie drugiej próby winno odbyć się do godziny 
10:00 w danym dniu prowadzonych badań.  

11.  Do oceny zostanie przyjęta średnia arytmetyczna z dwóch prób. 
Jeżeli jedna z dwóch prób (dla danego flokulanta) na zawartość suchej masy po prasie będzie 
poniżej poziomu odniesienia o którym mowa w pkt. 11 potencjalny flokulant nie zostanie przez 
Zamawiającego przyjęty. 

12. Z przeprowadzonych prób zostanie sporządzony w 3 egz. protokół zgodnie z załączonym wzorem, 
załącznik nr. 5. 1.egz. protokołu Wykonawca dołączy do oferty. 
Odmowa podpisania protokołu przez Wykonawcę będzie traktowana jako niespełnienie 
wymogów. 

13. Zamawiający wymaga aby zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym nie był niższa niż 16%. 
14. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na dobrany flokulant do dnia 10.12.2019 roku. 
15. Zamawiający nie ponosi kosztów poniesionych przez Wykonawcę z tytułu przeprowadzonych prób 

bez względu na wyniku postępowania. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dn. 02 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 
2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości określonej w pkt. II ppkt. 1 w zależności, które ze 
zdarzeń wystąpi wcześniej.  
 
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty: 

-  kartę charakterystyki produktu 
- protokół prób technicznych 
- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3 
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl ,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. 
Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew (Sekretariat)  do dnia 10.12.2018r.  

2. Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia  nie będą rozpatrywane. 
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Łączna wartość oferty brutto – 100 % 
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto 

za realizację całego zamówienia. 
3. Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie 

wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania 
ofert. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyn. 
3. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania 

ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do 
przedmiotowego zapytania. 

4. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana 
inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o 
zamknięciu bez dokonania wyboru. 

6. Dodatkowych informacji udziela Artur Orliński pod numerem telefonu 604 097 923 oraz 
adresem email: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl. 

 
X. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO        
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
Załącznik nr 5 – Protokół z prób technicznych 
 
 

                                                                                                             Z poważaniem 
                                                                                    Mistrz ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków 
                                                                                                              Artur Orliński 
                                                                                                                

mailto:artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl
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 Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO 
Szanowni Oferenci,  
 
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować 
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania  Państwa danych 
osobowych, jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWiK) ul. 
Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew.   
 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty 
elektronicznej: iodo@zwik.sochaczew.pl 
 
Pozyskane przez Administratora dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
flokulantu do odwadniania osadu”.  
 
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami przetwarzanych 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o §35 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.; 
 
Rodzaj danych przetwarzane przez Administratora to:  
Przetwarzaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą podległy dane osobowe niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisania i realizacji umowy, 
w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy, wykonywania przedmiotowej umowy i w zakresie 
niezbędnym do jej prawidłowego wykonania i ewentualnej kontroli przez organy uprawnione. 
 
Obowiązek podania danych przez oferenta jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” 
Sp. z o.o., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.. 
 
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z §7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
„Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 2 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 
Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez ZWiK do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
ZWiK, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w 
których  jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów 
uprawnionych przepisami prawa, lub w przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających 
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ZWiK, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwerów, wsparcie utrzymania 
oprogramowania. 
 
Prawa oferenta: 

 w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta*; 

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

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy oferent 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz Ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

 
Nie przysługuje oferentowi: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp/Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
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Załącznik nr 2 formularz ofertowy 
 

 
……………………………………….. 
 ( pieczęć  firmy ) 
 

Dane Wykonawcy: 
 

zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: …............................................................................ 
.............................................................................................................ulica: …..............................., 
nr domu:….................,  nr lokalu:…..................................,  kod pocztowy: …............................,  
miejscowość: …........................................................, tel: ………………….., fax:…………………. 

 
 
 

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
ul. Rozlazłowska 7 
96-500 Sochaczew 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dotyczy: Dostawa flokulant do odwadniania osadu 
 
1. Oferujemy dostawę flokulantu do odwadniania w ilości i cenie: 
 

RODZAJ 
DOSTARCZONEGO 

TOWARU 

ILOŚĆ 
(TONA) 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

NETTO (PLN/TONA) 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 
(PLN/TONA) 

WARTOŚĆ 
(BRUTTO) 

flokulant do 
odwadniania osadu 

7.0    

RAZEM  

 
Łączna wartość oferty wynosi ……………………………….PLN brutto (słownie: …………………… 
……………………………..), w tym: kwota netto ……………………………. PLN (słownie: 
………………………………………………………………..) należny podatek VAT w kwocie ………………..PLN (słownie: 
……………………………………………………………….). 
 
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia wskazane 

w zapytaniu ofertowym. 
3. Oferowany przez nas termin płatności: 14 dni licząc od daty otrzymania faktury. 
4. Termin realizacji zamówienia cząstkowego: 7 dni od daty przekazania zlecenia. 
5. Oświadczam, że posiadam uprawnień do wykonywania określonej działalności/czynności. 
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6. Do oferty załączamy: 
        -  kartę charakterystyki produktu 
        -  protokół z prób technicznych 
        - oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO 

 
 
 

                                                                                                   
……………….................................................. 
(podpis osoby uprawnionej składania oświadczeń 
woli  w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 
 
........................................................                 
            miejscowość, data      
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO 
 
Dotyczy: Dostawa flokulantu do odwadniania osadu. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) oraz 
wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 
 

…………………, dnia………… ……………………................................ 
                                                                                                (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                           
                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 
 
 
Oświadczam, iż na wszystkie dane osobowe, złożone w ramach przedmiotowego postępowania 
przetargowego posiadam zgody na przetwarzanie danych podmiotów oraz osób z którymi 
współpracuje lub współpracowałem oraz których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
 
…………………, dnia………… ……………………................................ 
                                                                                                (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                           
                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  „Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– Sochaczew” Sp. z o.o.  w ramach niniejszego postępowania przetargowego zgodnie z RODO1) oraz 
ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000). 
 
 
…………………, dnia………… ……………………................................ 
                                                                                                (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                           
                                                                                                         woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią) 
 
 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
 

UMOWA 
 
Zawarta w dniu ……........................…...2018r., w Sochaczewie, pomiędzy:  
 
„Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 
Rozlazłowskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000191418, numer NIP 837-16-66-938, 
kapitał zakładowy 48 719 007,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:   
………………………………………………………………. 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
 
 o treści: 
 
Umowa została zawarta na podstawie postępowania ofertowego, gdzie wartość zamówienia 
ustalono poniżej kwot określonych w  art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – 
Sochaczew” Sp. z o.o. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa flokulantu w postaci emulsji do zagęszczania 

osadów ściekowych w ciągu technologicznym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w ilości 
do 7 000 kg. 

2. Termin obowiązywania umowy: od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.                                 
 

§ 2. 
1. Dostawa towaru następować będzie transportem i na koszt Wykonawcy – transport  

samochodowy do miejsca dostaw – Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Al. 600-lecia 69, Sochaczew. 
2. Dostawy przedmiotu zamówienia będą następowały sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego, 

stosownie wg  składanych zamówień.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy określonego w § 1 ust. 1 

bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zamówienia cząstkowego w  terminie 7 dni od  dnia 

jego złożenia na adres mailowy ………………………… 
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych dostarczonego asortymentu 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Wykonawcę, który w terminie 3 dni 
roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar zgodny odpowiednio, co do jakości lub 
ilości. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy flokulantu posiadającego właściwości zgodne z 

przedstawionymi w ofercie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia świadectwa jakości i świadectwa 

ważenia związanych z daną partią towaru. 
3. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się niezgodny z deklarowaną kartą charakterystyki, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów badań jakościowych i poniesionych przez 
Zamawiającego strat. 

 
§ 4. 

1. Łączna wartość zamówienia wynosi ………….. PLN brutto (słowienie: ……………………………..), w tym: 
wartość netto …………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………) plus 
należny podatek VAT w kwocie ………… PLN (słownie:  …………………………………….). 

2. Wartość każdorazowej dostawy będzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe określone w 
formularzu ofertowym stanowiącym integralną część umowy. 

3. Cena jednostkowa określona w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie w okresie realizacji 
umowy.  
 

§ 5 
1. Rozliczenia z tytułu dostaw będą następowały po każdym zrealizowanym  zamówieniu.  
2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek 

Wykonawcy podany w wystawionej fakturze. 
3. Strony postanawiają, że roszczenia wynikające z umowy nie mogą być przelewane w całości ani w 

części na rzecz osób trzecich. 
 

§ 6 
1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje się, że Administratorem Pana/Pani 
danych osobowych jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem niniejszej 
umowy, wykonywania przedmiotowej umowy i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego 
wykonania i ewentualnej kontroli przez organy uprawnione.  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Nie podanie danych w zakresie 
wskazanym w postępowaniu uniemożliwiłoby przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia 
publicznego, wybór oferty i zawarcie przedmiotowej umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z „Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji 
związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 
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Sochaczew” Sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wobec nich podejmowane 
zautomatyzowane decyzje. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. nie będzie 
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym te dane na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie z 
podmiotem świadczącym usługi na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z 
o.o. 

                                                          
§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez 
opóźnienie terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub opóźnienia uzupełnienia dostawy, 
o którym mowa w § 2 ust. 5, jeśli nastąpiły one z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w §4 ust. 1 za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 5 % wartości umownej brutto o której mowa w §4 ust. 1. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
karę w wysokości 5 % wartości umownej brutto o której mowa w §4 ust. 1.  

 
§ 8 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają Pana / Panią                          
……………………………….........…………  reprezentującego Wykonawcę oraz Pana/Panią …………………………… 
reprezentującą Zamawiającego. 
 

§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

2. Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze stron 
będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy. 

 
§ 10 

1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej tytuł XV Kodeksu Cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania do umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

     2) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy:  
            a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 
     3) Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania od umowy: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 
wezwania w terminie dłuższym niż 2 tygodnie od upływu terminu na zapłatę faktury 
określonego w niniejszej umowie. 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru. 



 
 
 

 „Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o. 
 ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew 
 tel.: 46 862 82 30, fax: 22 112 12 40 
 e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl 

 

 

 
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer KRS: 0000191418 REGON 015625292 NIP 837-16-66-938 

Kapitał zakładowy 48 719 007 PLN. www.zwik.sochaczew.pl 

2. Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

W przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków niniejszej umowy, każdej ze stron 
przysługuje prawo jej rozwiązania po uprzednim wezwaniu do zaniechania jej naruszeń i upływie 
trzymiesięcznego terminu na realizację wezwania. 
 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 

§ 13 
Umowa spisana została w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
          
 
 
 
 
               ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 
 
 

………………………………………    ………………………………… 
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Załącznik nr.5 – Protokół z prób technicznych 
 
 
 

Protokół z prób technicznych oraz testowania flokulanta przeprowadzonych w  
dniu………………….. 

 
 
 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1 Flokulant typ  

2 Sucha masa nadawy osadu %  

3 Nadawa osadu m3/h  

4 Sucha masa nadawy osadu kg/h  

5 Nadawa flokulantu l/h  

6 Zużycie flokulantu g/m3 nadawy  

7 Zawartość suchej masy w osadzie po 
obróbce 

  

8 Stężenie roztworu flokulantu   

 
 

Próbę przeprowadzono w obecności : 
 
 
 
 
 
…………………………………………………                                                                     …………………………………………… 
                     Wykonawca                                                                                                  Zamawiający 


