Pruszków, dn. 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., zaprasza do złożenia
oferty cenowej na dostawę soli drogowej w ilości maksymalnej do 450 Mg.
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986/.
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w
Pruszkowie sp. z o. o. w ilości maksymalnej do 450 Mg. Minimalna ilość soli jaką zamawiający zamierza
zamówić to 300 Mg.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Dostarczona sól musi spełniać następujące wymagania:
- chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%
- antyzbrylacza w ilości min. 40 mg/kg
- ziarnistość ziarna poniżej 1 mm - max 30% ziarna od 1 mm do 2 mm - max 45%, ziarna od 2mm
do 6mm – max 45%, ziarna powyżej 6 mm - max 10%
- pozostałe wymagania wg normy PN-86/C-84081/02
2.2 Sól musi spełniać następujące parametry techniczne:
- postać - produkt krystaliczny, sypki
- barwa biała, biało-szara
- woda – maks. do 3% (wg normy PN-86/C-84081/02)
- substancje nierozpuszczalne w wodzie – maks. do 8% (wg normy PN-86/C-84081/02)
- siarczany – maks. do 2% (wg normy PN-86/C-84081/02)
- pozostałe parametry wg normy PN-86/C-84081/02
2.3 Pozostałe wymagania:
1. Transport do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy.
2. Sól drogowa będzie dostarczana samochodami samowyładowczymi.

3. Termin wykonania zamówienia: dostawa soli zostanie dokonana w ciągu 5 dni od podpisania umowy.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Termin
płatności: 14 dni.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
4.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
6. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 lub drogą mailową na adres :
przetargi@mzo.pl do dnia 05.01.2021r do godziny 10:00 w zapieczętowanej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2021 r. o godzinie 10:15
7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Michał Woźniak 510203607.

Zał. 1
.....................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA Cenowa na:
Dostawę soli drogowej dla MZO w Pruszkowie w ilości 450 Mg.
…………………………… ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
(telefon)
NIP: …………………………….,

(fax)
REGON: ………………………………….

Po zapoznaniu się ze Zapytaniem ofertowym z dnia ………….. , my niżej podpisani
podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu zamówienia dla Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Pruszkowie, sp. z o.o. na Dostawę soli drogowej dla MZO w Pruszkowie w ilości
450 Mg.
OFERUJEMY:
Cenę netto za 1Mg soli…………………………zł
Cenę netto za dostarczenie 450 Mg soli………………………………………..zł
Cena brutto ……………………………………………………………………………zł
Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od ostatecznego
terminu składania ofert.

Data .........................
...........................................................................
Podpis

UMOWA NA DOSTARCZENIE SOLI DROGOWEJ

zawarta w dniu……………………….w Pruszkowie pomiędzy:
Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie,
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099405, NIP:
5340016439, REGON: 016137494, kapitał zakładowy 17 410 500,00 PLN – wpłacony w całości,
reprezentowaną przez:
Jarosława Bałdowskiego

-

Prezesa zarządu

a
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwane łącznie dalej „Stronami”.
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r. poz.1986/, gdzie wartość przedmiotu zamówienia nie
przekroczy wyrażonej w złotych polskich kwoty 30 000 Euro.
.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy soli drogowej dla Zamawiającego w ilości maksymalnej
do 450 Mg. Minimalna ilość soli jaką zamawiający zamierza zamówić to 200 Mg.
2. Dostarczona sól będzie spełniać następujące wymagania:
2.1 Dostarczona sól musi spełniać następujące wymagania:
- chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%
- antyzbrylacza w ilości min. 40 mg/kg
- ziarnistość ziarna poniżej 1 mm - max 30% ziarna od 1 mm do 2 mm - max 45%, ziarna od 2mm
do 6mm – max 45%, ziarna powyżej 6 mm - max 10%
- pozostałe wymagania wg normy PN-86/C-84081/02

3. Dostarczona sól będzie spełniać następujące parametry techniczne:
1) postać - produkt krystaliczny, sypki
2) barwa biała, biało-szara
3) woda – maks. do 3% (wg normy PN-86/C-84081/02)
4) substancje nierozpuszczalne w wodzie – maks. do 8% (wg normy PN-86/C-84081/02)
5) siarczany – maks. do 2% (wg normy PN-86/C-84081/02)
6) pozostałe parametry wg normy PN-86/C-84081/02

§3
1. Cena netto za 1 tonę soli drogowej wynosi ………………… zł
2. Cena brutto za 1 tonę soli drogowej wynosi ………………. zł
3. Całkowita cena netto dostawy całego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 109 800 zł:
Słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset złotych.
4. Całkowita cena brutto dostawy całego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 135 054 zł:
Słownie sto trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote,
5. Podana całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wartość całego przedmiotu
zamówienia, w tym wszystkie koszty dostaw np. transport, ubezpieczenie, podatki itp.
6. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy r. do dnia 31.03.2019 r.

§4
1. Sól drogowa będzie dostarczana przez Wykonawcę samochodami samowyładowczymi do siedziby
Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy min. 200 Mg soli drogowej w ciągu pięciu dni od podpisania
umowy. Kolejna ilość soli zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego w ciągu trzech dni od momentu
złożenia zamówienia.
3. Do dostawy każdej transzy przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i załączy formularz protokołu
odbioru danej partii przedmiotu zamówienia wraz z załączonym certyfikatem laboratoryjnym jakości soli
zawierającym wyniki badań laboratoryjnych, wskazujących dane o właściwościach i parametrach
przedmiotu zamówienia, wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 umowy oraz oświadczeniem, iż dostarczona sól
spełnia warunki zamówienia wymienione w § 2 ust. 2 i 3 umowy. Dokumenty te mają potwierdzać zgodność
danej dostawy z przedmiotem zamówienia i wymagane właściwości/parametry techniczne zamówionej
soli drogowej. .
4. Zamawiający wykona samodzielnie badania laboratoryjne dostarczonej partii przedmiotu zamówienia,
w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej soli, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. W
przypadku ustalenia przez takie badanie wadliwości dostarczonej partii soli drogowej, Wykonawca pokryje
koszty badań wykonanych w tym celu przez Zamawiającego.
5. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3 zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę
w momencie dostawy danej partii przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku braku załączenia do danej dostawy partii zamówienia dokumentów, o których mowa w
ust. 3, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy danej partii przedmiotu zamówienia.
§5
1. Za dostarczoną partię soli drogowej Wykonawca wystawi fakturę Vat każdorazowo po dostarczeniu
każdej transzy przedmiotu zamówienia w oparciu o oferowaną cenę soli drogowej za jedną tonę
podaną w § 3 ust. 2 umowy na podstawie zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru danej partii
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
2. Zamawiający dokona wpłaty należności za dostawę danej partii przedmiotu zamówienia w terminie 14
dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
§6
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych od strony Zamawiającego
wyznacza się p. Michała Woźniaka – Kierownika Działu Transportu - tel. 510-203-607.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
się p. ……………………………………………………………………………………………..
3. Adres

e-mail

Wykonawcy,

na

który

Zamawiający

będzie

składał

zamówienie

to:

,

……………………..
§7
W przypadku powtarzającego się, nienależytego, wypełniania swoich obowiązków przez Wykonawcę,
w szczególności: dwukrotne dostarczenie danej partii zamówienia częściowo lub w całości niezgodnej
z przedmiotem zamówienia, dwukrotna zwłoka w dostarczeniu partii zamówienia przekraczająca 3 dni,
powtarzające się braki ilościowe w dostarczonej partii przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega
sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
§8
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto całego przedmiotu
zamówienia.
2. Za zwłokę w wykonaniu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości całkowitej ceny brutto całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10 % wartości całkowitej ceny brutto całego zamówienia.
4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 umowy i
rozbieżności badań danej partii dostawy w wysokości od 5 % do 10% na każdym parametrze badania,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości ceny brutto dostarczonej
wadliwej partii zamówienia, niezależnie od obniżenia jej ceny do 10 %.
5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 umowy i
rozbieżności badań danej partii dostawy w wysokości powyżej 10% na każdym parametrze badania,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości ceny brutto
dostarczonej wadliwej partii zamówienia.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca wymieni wadliwą partię dostawy przedmiotu
zamówienia na wolną od wad na własny koszt w ciągu 3 dni. W przypadku zwłoki Wykonawcy w
wymianie nieprawidłowej partii zamówienia na spełniającą wymogi określone w § 2 ust. 2 i 3 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitej ceny brutto
całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
§9

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których Strony nie znajdują
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy zastosowanie ma art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp.
z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2016 r. poz.922).
4. Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt.1 ustawy
o rachunkowości.
6. Posiadają państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

